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İmtiyaı. sahibi : ŞEVKET BİLGİN 
Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 
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Haraççı 
K~ı\RI>E Ll~R 

Mamulatı Sandal
yelerini Her Yerde 
Arayınız. 

t.mulmriyctin Ve ()umh1tri!Jet Esedniu JJekçisi, Saba1tlm·ı Çıluu· Siyası Gazeledfr Yeni bası}mışbr. 

Habeşistan 
Emperyalizmanın 
Dişleri arasında 

... -·--
h (Ondüre, - Rakıp), ( Erge -

(

1••aksat ), Soysal - Medeni), 
Arda - Aile ) , ( Tacin -

Ticaret), (Özğür - Serbest). (Et
fcrlik bölgeleri - Nüfuz mınta-
lcaları), (Ônürdeşme. Rekabet), 
(lıişkin - Ait), Değişit- Ta' izat), 
(Haykırı - Feryad), (Karaba
.. ( n - Kabus), (Yargıç - H~kem), 
Gösterim - Alamet). 

•••••••••••• 
UJu.slar sosyetesi, ananasal 

Önürdtş, hatta düşman olan 
Jlalyan-Habeş davası yuzun-
dcn buhranlı günler geçirdi. 
halyanın bu meselede giittüğü 
~~ge açık bulunuyordu. Düçe
nın delegeleri bellibaşlı iki 
tsa.sa dayanıyorlardı: 
1 - Habeşistan toiOysal uluslar 

ardası içinde yer alamaz. Zira 
?u memlekette, bugün buıüne 
ınsan tacini yapılmaktadır. 
Kölelik, habeşistanın ulu.sal 
kurumları arasında yer al
nııştır. 

2 - Uluslar sosyetesinin, 
U. S. Paktının on beşinci mad
desıne. uygun olarak, İtalya -
Habeşı.stan arasındal:i anlas
ınazlı2'ı düzeltmcğe çağırılm~s 
olması doğru değildir.Ita!ya b~ 
mcl"'I ketle kozunu paylaşmalcta 
büsb.itün özgür olmak isteğin
ded "r. 

Öte yandan, Habeşi tan, çok 
ıoriu bir durum karşısındadır. 
1906 da kendi topraklarını ct
gerlik bölgelerine a}ıran Av
rupanın üç büyiık devleti ara
' ıntla sıkışmış kalmıştır. lngiliz 
F raıısız - İtalyan kolonilerinin 
Çevrcledi~i bu zaval'ı memle
Let, ancak Fransızlar elinde 
bııJunan Cibuti deniz yolundan 
soluk almakta, diinya ile ilgi
lenmektedir. Habeşistan ıtal
YanJarı Aduada bozduktan 
sonra erkinliğinc sımsıkı 
bağlanmıştır. 1906 den sonra 
gelen Habeş hükümetleri, üç 
büyük devlet arasındaki önür
deşmcyi işliyerck hazan mgiliz
lere, Bazan Fransızlara dayan
~ışlar ve böylece mcmlekctleri
nı parçalanmaktan kQ.rumuşlar
dır. En son, 1928 te, ltalya ile 
Habeşistan arasında bir dostluk 
~ndJaşması yapılmıştır. Habe
~ıst~n, Uluslar sosyetesinin 
uyesi olduğuna göre, emper
yalizmin pençesine di.i mekten 
dişlenmekten kurtulacağım, bü~ 
tün eıgin devletler gibi, doku
nulmaz, ~!sürülmez bir ülke 
sayılacağını umuyordu. Üç bü
yük devlet arasındal.i anlaş
lllazlıklar, öniirdeşmeler devam 
~ttikçe Habeşİstanı saran teh
lıke o kadar büyük değildi. 
Fak at İta!} a, F ranra ile uzlaş
mak için, Afrilcnya ilışkin mes
tle erde önemli değiştiler e!
de edin:e ışin rengi değişti. 
F r~nsız-ltalyan dostlu2'unu ören 
baglar, Ha beşistanın boynuna 
feçirilmek istenilen kcmend 
olabilirdi. Ve Afrikada erkin-i'. . . 
1ıgını. koruyan bu biricik mem-
c~etı de İtalyan cmperyaliz
rnınin dişleri arasına atabilir
di. 

Fakat bu durumun başka bir 
Yüzü de vardır: O da uluslar 
kurumunun hayatı ile ilgileniyor. 
Mançuko davaasınm Ccnevreye 
~c kadar büyük bir yumruk 
ındirdiği unutulmamıştır. Ce
nevre, erginliğini korumak için 
ayaklanan herhangi bir ulusun 
~aykırışma ku!aklarım tıkıya-

ak, onu emperyalizminin sal
dırıflarına karşı gözetimsiz bı
rak.acak olursa, uluslar sosye
te.sı paktının ne anlamı kala
bilirdi ? Güçlüler, cılızları 
~ı.ccek olduktan sonra ulus-
. r ıoıyetesi de bir ka-
rıkatürden ba,ka birşey ola-

Yeni bir Alman planı 
Fransa - Rusya - K. Andlaşmaya 

Karşı bir beşler it ·fakı mı ? 
Budapcşte, 29 (A.A) - Dış işleri bütçesinin konu-

şulması sırasında yeni bir söylev veren general Gömböş ' 
demiştir ki: 

Genci istek Avrupada hak sız bir durumu sürdürmek 
değil fakat yapılmış yanlışlıkları düzeltmek ister. Ma· 
caristan Avrupa konferanslarına ve Tuna konferansına 
iştirake hazırdır. 

Gömböşe göre Avrvpada iki kombinezon be!irmeğe 
baş lamıştır. Biri doğudan b:ıtıya gider ve Fransa ile 
Rusyayı topl2r, öteki şimalden cenuba gider, ve Polon
yayı, Macarista~u, Avusturyayı, ltatyayı, belki de Alman
yayı tophyan bır korunma çizgisi kurar. Bu kombinezon
da bir çatlak vardırki O da Mu!;solini ile Hitleri kar
şı karşıya koyan Avusturya sorumudur. Fakat bu sorum 
doğu ''e batı avrupası ülkeleri arasında anlaşmazlık çı
karan meseleler lcadar önemli değildir. 

Almanya Habeşistana top ve 
mühimmat vermeyecek 

Berlin,29 (A.A)- Hava bakanlt,;.ınm özel kabine şefi JJa11 Lcır •ıl ı·e Goc1·i11a 
İtalya hava ataşesine Alrnanyanın Habeşistana uçaklar ve 
savaş malzemesi ,·ermediğini ve venniyeceğini ve bu yolda 
Alman fabrikalarına ke .. in emirler \:erdiğini resmen bil
dirmiştir. 

il rıı 

Yeni Alman p~aru 
PARİS 29 (Öze1)- Fransız gazetelerinin Berlinden aldık

ları haberlere göre, Almnnya hükumeti, İtalyanın Afrika me-

selesindeki hoşnutsuzluğund n istifade ederek İtalya - Al
m~my" arn~ında yakın!ık .·c el bir i ~ · temini için ç.al mak
tadır. Alman hava bakanı Goeringin Rogizeyi ziyareH 
en yakın bir İtalyan ~ehrinde bay Musolini veya Suviç.le 

z-orüşmek içind ir. 
Almanya Ita~yayı Fran!;ıZ çevreı>inden ayırmak ve böylece 

A\•rupa müvazenesinde ağır ba .. abilecek bir devletler man
zumesi \'Ücuda getirmek eme )indedir. General Coering Bu

- dapeşteyi ziyaretinde de Mnc~r başvekili ile bunu görüşmüştür. 
-~~~~~~~~~~~~~~ 

li ünde o e 
lstanbulda büyük bir toplantı 

Y ardını sahaları genişletilecek 
ıstanbul, 29 [Özel) - Şarı

mızdaki hava kuruınunda bu 
sabah bir toplantı yapıldı. Bir 
çok L:urumların delegeleri bu 
toplantıda hazır bulundular, ha 
va tchlikesinf' harşı çahşma ve 
yardım sahalarının genişletil-

mesi kararlaştı. Hava kurumu 
1.stanbulda hava tehlikesini 
bilen üye yazılacak olan 
yurtdaşların ~ayısı bir çok 
binleri aşacağına ka11idir. Bun
dan başka bütün kurumlar 
kendi aralarında geniş çalış
malara başlamı~lardır. 

Ankara, 28 (A.A) - Hava 
tehlikesine karşı korunma çı.
releri aramak üzere yapılmağa 
başlanan gayretler yavaş ya-
vaş genişlemektedir. Bir ta-
raftan memlcketiui seven 
ve bu tehlikeyi yakından 
gören pek çok yurddaşlar 

mazdı. Bunun içindir ki, Ce
nevre yeni bir karabasanla 
karıılaştı. Bir yanda ağır ba
san ltalya ... Öle yanda: "bizim 
uçaklarımız, zehirli gazlarımız 
yoktur,,diye bağırarak karışma 
i.stiyen H;;ıbeşistan vardı. Öyle 
bir formül bulunmalı idi ki "ne 
şiş yansın, ne kebap ... ,, Bay 
Eden ve Laval bunun için uğ-
raştılnr. Uzun görüşmelerden, 
Mus~olininin son söylevindeki 
meydan okuyuşlarında sonra 
üç maddelik bir uzlaşma for
mülü bulundu. Bu bir anlaşma 
olmaktan ziyade İtalyan - Ha
beş uzlaşmasına varmak için 
g~dülecek yolu gösteren 
hır prosedürdür. F ormü· 
lün en can alacak yeri, 1928 

tayyare ctmiyetine kaydolduk
ları gibi, başbakanlık da bü-
tün bakaalıklara gönderdiği 
bir tehliğde bu yardımların 
daha esaslı ve bütün memle-

İtalyan - Habeş andlaşmasınm 
beıinci maddesini teyit etmiş 
olmasıdır. Bu maddeye göre, 
anlaımazlıklar kuvvefe başvu
rulmıyarak yargıç yolu ile dü
zeltilecektir. Bir ikinci nokta 
da, Uluslar sosyetesinin bu da· 
vaya da karışmasını onaylamış 
bulunmasıdır. 

İtalya, bu sonucu sevinçle 
karşılamamıştır. Roma hü
kumeti, Cenevrede, Fransa 
ve lngilterenin güttükleri ça
lışma şeklinden hoşnud olmak 
'öyle dursun, bunu eıki önür
deşmenin bir gösterimi aay
mıttır. Bundan ötürüdür ki, 
İtalyanuı F rama " lngiltere 
ile iJıilerinde bir ı•vtekllk Nt 

kete şamil bir surette yapıla
bilmesi iç.in kendilerine mer
but bütün dairelere ve taşra 

memurlarına lazımgelen emir
lerin verilmesini istemiştir. 

göstermiş, A lmanyaya karşı il
gilerinde i.se son aylarda beliren 
gezginlik azalmıxa yüz tut
muştur. Böylece, ftalya-Habeş 
kavgası,dünya siycısasını önemle 
dü~ün~üren bir .sonuça varmış
tır. ltalyanm programından 
vazgeçeceğini düşünmek bile 
bönlük olur. Faşizm, Aduanın 
öcünü armnk, 1-labeşistanı İtal
yan mandası altına sok
mak ide.sinden gerilemek 
niyetinde değildir. Somali ve 
Ereytreye asker ıevkinin ar
kası alınmamış olması da bunu 
göstermeğe yeter. Yaz sonun
dan sonra, ltalyanın Habetiı
tana kartı gerçek yüzü alana 
çıkacaktu. 

••Yke'& :m9:1Iab'a 

•• 
Türkiye.- Yunan dostluğu -

Yunan donanması Türk 
Limanlarını gezeeektir 

İstanbul, 29 ( Özel) -Atina 
gazeteleri Türkiye - Yunanistan 
arasındaki sıkı doıtluiun bir 

~österimi olarak Yunan do
nanmasının yakında Türkiye 
)imanlarını ziyaret edeceğini 

tekrar yazıyorlar. Bu 

lerc göre ziyaret proğramı bile 
hazırlanmıştır. 

Ayni ga:ı.ehlcr Yunan do
nanmasının ziyaretini Türk do
nanmasının da Yunan Jimanla
nnı ziyaret etme~ suretile iade 
edeceğini tahmın etmekte· 
dirler. 

.ı.\'et'yorki<rıl b11· JJıa ıı:<n·u 

Amerika 12,000 tayyare 
Y apmağa karar vermiş -·--------

Amerika harphalinde sivil ta} ya-
relerde orduya iltihak edeceklerdir 

Ncvyork 29 (Ô. D.) - Ame- hur bakanına fevkalade sali-
rika hu·a kuvvetini 12000 tay- hiyetler veren N. R. A. kanu-
yare ile 18000 pilota çıkarma- nunun temel yasaya uygun ol-
ia karar vcrmittir. Harp ha- madığı hakkında yüksek adalet 
linde, ihtiyaç oluna, sivil uçak- divanı tarafından verilen karar 
lar da hunlara kahlacaktır. N evyork borsasında geriinlik 

Sako harbı uyandırmı, ve Doların İogilu 
Nevyork 20 (Ö.D) - Arjan- lirasına karı• değeri yilk-

tio dış bakanı Bolivya ve Pa- ıeldiği fibi frank ta sai· 
raguvay dıı balcanlarını birbiri lamlanmışhr. Cumhur batkanı-
ardınca kabul ederek görüı- nın buna karıı nasıl bir durum 
müttür. Bolivya ve Par~ıruv~y takınacağı merakla b~kleniyor. 
arasında pek yakında bır mu- Fakat B. Ruzvclt dıvan hük-
tareke imzalanacaiı zannolu- munun ekonomik ve finansa) 
nuyor. neticelerini 2'Örmeden evvel biı 

Dolar yUksellyor karar vermek niyetinde de-
Vaşington 29 (~.R) - Cum- iildir. 

-

Keçiörende ıazetecilcr Bay Recep Pekerle 
- Yazısı s inci sayfada -
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Çapraşı gular 
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Yine hu st~si duyuyordu Kulaklarında 
sou k bir tehess ü111 belirdi 

- -~--::ıı-

Fakat ne olursa olsun ben 
anlamak istediğim merakla onu 
tetkik ediyor, söılerini darhyor 
duygularJnı anlamağa çalışı
yorum .. 

Güzel konuşuyor... Kendini 
dinletmesini, neşesini dagıtma
sını, bilen bir adam... İzmirde 
pek az görülen temsillerle, bu 
gibi konserlere halkın ne ka
dar alaka gösterdiklerini anla
tıyor ve yüzüme bakarak : Ho
cama 

- Sizi biliyordum üstad ! fa
kat itiraf ederim ki ses ecemiz 
beni düşüncelerimin çok üstü
ne çıkardı ... 

Bana tefekkür etmeie vakıt 
bıraamadan ılive etti. Evet gü
zel san'atların üzerimde bırak
biı kökllü tesirden ayrılamı

yorum. Hergüzel şeye karşı 

derin bir za'fım var. Bay Er
kul'ua san' at verimleri önünde 
saatlerce dururum, sizin muzi
kinizin beni manyatize eder. 

Dün gecedenberi kulakla
rımdan gitıniyen Bayan Kaya
nın eşsiz sesi ise belki bir fon 
adamında umulmıyan hassasi
yetle beni teshir etme2"e yetti. 

Fakat mektubu hep Bay 
Özcr'le doldurdum. Sizi tanı
yan, yüksek görüşlerinizi belki 
bilmediğim birçok hususiyetle
rinizi anlatan mühendis Özer"' 
bana hep aizden konuşmak 
vesilesini verdiii için olacak 
hoşuma gitti. Fak at ondan 
yazmamın en büyük sebebi de 
yaflı gözler ile yarattığınız 
adamı iç ve dış yüzile ev el
ce bilmeaiz içisadir. Ayrılırken 

bizi Bornovadaki köşküne da
vet etti. O kadar nezaketle 
israr etti ki kabule mecbur 
kaldım ... 
Yarından sonra yine yazanm 

Erkul.. Görüyorsunuz bütün 
hayatımı açık yazıyorum. Gün
düzleri ziyaretçiler, mülakatlar, 
davetlerle hiç yalnız kalamı
yorum. Sanki suyun akıntısına 
tutulmuş bir dal gibi sürükle
niyorum, Fakat gecelerim si
ıindir Erkul.., Ne takdir, ne 

derin bir boşluk içinde kolla
rımı uzatarak sizi bulmak isti
yorum.. Sevgili Arnanm yaz
dıklarını niçin tasdik etmi
yorsunuz? Siz İstanbula dön-
meden ben de oraya hiç 
gitmek istemiyorum. Ufak 
bir haber burada her şe
yi bırakup beni oraya koştu
racak bütün içli dileklerimle 
o mutlu günü beklerim sevgili 
dostum. 

KAYA 
Erkul bir iki dakika kımıl

damadan mektubun son satır
larına daldı!. Sonra kendini 
topladı ve okuduğu sözleri tek
rar etti : " gecelerim siıindir 
Erkul. Hiç birşey kalbimi dul
duramıyor, derin bir boşluk 
içinde kollarımı uzatarak sizi 
bulmak istiyorum, niçin Arna
nm yazdıklarım tadik etmiyor
sunuz?,, 

Biraz doğruldu e'lini sancıyan 
yere götürdü. Dudaklarını bu
ruşturdu.. Of!.. Neye tasdik 
etmiyorum ? Çünki aldanamı
yorum! Seni de boş bir ümitle 
aldatmak istemiyorum da on
dan .. Heyhat ! Ölüm gözlerim 
önünden gitmiyor, bir an souk 
elir. yakamdan çekeceğini bil
sem!. Fakat yılanın kemiren 
di~leri midemi bitirdi ! . Pro
f esr ( J . . . ) nin biçağı da 
onun başım koparamıyacak .. 
Cılız bir ümit peşinden ayrıla
mıyan zavnllı insanlık .. Hala ne 
bekliyorlar bilmem ki.. Elini 
midesine götürdü, fena sancı-

ordu. Bir kaç günlük eyilik 
u muydu? Kimseyi çaiırma

dan hatta sevgili Arnayı son 
dakikaya kadar aldatarak ha-
yata gözlerini yumsa!.. Elindeki 
kağıdı kuvvetle sıktı, Kaya! 
Kaya diye inledi.. En amansız 
sancılarda, son eseri gözleri 
önünde canlandı, aşk ilahının 
ayakları dibinde uzanmış ada
ma, onu öldürmeyiniz, öldür
meyiniz diye yalvaran Kayanın 
sıcak sesi kulaklarından git
mezdi. Yine bu sesi duyuyor
du. Dudaklarında soğuk bir te
bessüm belirdi. 

şöhret! kalbimi dolduramıyor S(Jlrn rn1· -
······························•••1•111111•••1••······················ .•••••••••..••.... 

ulda da 
!!!Zil o ..... 

Prevante ·yom 
Teşri de açılaca1~ 

Buldan, 28 (Hususi) - Bu
rada, tahsi aı ~imdiye kadar 
vilayet ve b ed'yc bütçelerin
den verilen, bir hastane yapılı
yor. Bina buldanın preventiri
yom yolu üz r"nde ve üç kat
lıdır. Bu "d r · } urdu .. zerinde 
Buldan hnlkı on der ce ala
kadarhk gö"teriyor. Gerçekten 
alaka çe!<e:: k kadar ehemmi
yet ta ıyan yurt, ikmal edildik
ten sonra hatta bir dispanser 
o'arak kullanılal'ak, Buldana 
o'atağı kad I"' muhite de yara
\ acaktır. Bu nokta bakıma 
alınmış oldu - u içind · r ki bun
:hı.n sonrny a't nl 1 tamam. 
lanm.ı . şini r a w ık bnkanlığı 
deruhte edec ktir. Son bahara 
kadnr bu ün noksanlar ikmal 
edileceğinden di panscrin ka · 
.>ılaıı Te r"nl rde hastalara açıl-
1111 buk ıacak, i letme işi de 
yine hakanlığın idaresinde ola
caktır. 

Belediye d rumn 
Bay Tal'at Tarakçı oğlu 

Buldanın çalışkan şarbayıdır. 
Ôtedenberi başarılamıyan imar 
ve düzeltme işlerini, şehircilik 
Prensiplerine uyğun bir şekilde, 
muvaffakıyetle becermektedir. 

a 
, eh ikes·ni • 

ı en 
•• uye er 

Ankara, 28 ( A.A ] - Türk 
hava kurumuna yılda en aşağı 
20 lira vererek hava tehlike
sini bilen üye yazılanların sa
yısı günden güne ertmaktadır. 
Memleketin hertarafmda coş
lrnn hazırlıklar vardır. Pek ya
lnnda illerimizın ve ilçelerimi
zin üyelerini yazını ya başlıya· 

cağız. Ankara da yazılanlar 549 u 
bulmuştur. ----Hapishane l~adro u 

Hapishene işleri etrafında 

bazı temrıslar yapmah üzere 
Ankaraya gitmiş olan hapi"lıa
ne müdürü bay F cyzi şarımıza 
dönmüc;tür. Haber aldığımıza 
göre bu yıl hapisane kadrosun
da hiç bir tebeddül olmıya

caktır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Mumaileyh hastanenin bugünki 
hale gelmesine çok gayret et
miş, çarşıya düzen ve hükumet 
parkın güzel bir çehre vermiş, 
tenviratı iyi vaziyete çevirmiş
tir. Caddeleri d "zeltmek işine 
de ehemmiyet veren bay Talat 
bir çok ev ve dükkanlar istim
liık ettirmekte ve Buldan'a da
ha ş rin bir çehre \•ermeğe 
çalışmaktadır. 

us 

a 
e sit 

tistleri 
iirkiyeden m 
y · ş e a settiler 

----~~~~~~~ ------

• t 

gazeteleri artistlerin in ibaları hakkındaki yaz 
dık arını bir çok: ınalcaleler neşre mektedirler 

atürk -..... -
Paşabağçeyi 

r.ezdi!er 
İstanbul, 2~ (ÔzeJ)-Atatürk 

\ ... nlarındaki mut d zevatla bir
likte bugün Paşabağçeye gitti
ler, orada açılan şişe fabrika
sını gezdiler. Gidi~ ve geliş 
sırasında halk tarafından coş
kunlukla alkışlandılar. 

Moskova, 29 (A.A) - Büyiik bağlıyan sıkı dostluğu bir kere sonra demiştir ki: 
Moskova tiyatrosunda Türki- daha meydana koyduğunu söy- Vatandaşlarım Sovyet artist- Jş Y aSaSI 
yede yaptıkları seyahattan dö- !emiştir. lcrine hayran kalmışlardır. Hu- Ankara, 29 (Özel) _ fş ka .. 
nen Sovyet artiatleri bir kon- Konser, artistlerin Türkiye- susiyle ki bunlar büyük Stali- k nununun Kamutayın gelcce 
ser vermişler ve bu konserde deki programlarının ayni olmuş nin idare etmelde olduğu mem-

J k tt 1. l d B" r·· k toplantı devresinde kanuniyet Türkiye büyük elçisi, elçilik ve ve biiyük bir muvffakıyet ka- e e en ge ıyor ar ı. ır ur 
t d l k S R kespedeg-i tahmin edilmek-dış işleri komiserliği ileri gelen- zanmıştir. va an aşı o ara ovyet usya-

Jeri ve basın mümessiHcri ha- Konserden sonra tiyatro mü- nın başarıklarmdan bilhassa tedir. 
zır bulunmuşlardır. dürü Mutnik tiyatro büfesinde kıvanç duymaktayım. TUZ kanunu 

Türkiye büyük elçisi Va'iıf bir söy!ev \'ermiş ve söylevin- . Türkiye büyük elçisi en iyi Ö 
d artistlerinden bir grubu Türki- Ankara 29 ( zel) - Tuı 

Çınar hükumet locasm a gözü- de Türkiyeyi dahiyane sevk ve d d d fı'yabnın u·· ç kuruşa ı'ndır" ilmesi 
l d yeye gön er iğin en dolayı 
cür gözükmez salon a şiddetli idaresinyle yeni yeni muvaf-

bir alkış kopmuştur. B. Çinar fakıyetJerc götüren büyük Ön- Sovyet hi.ikfımetine teşekkür hakkındaki kanun layıhaıı ka-
k l ı etmic ve musiki alanında Tür- mutaya verilmiştir. Bu günler-

endini alkışlıyan arı ocadan der Atatür'kün şerefine knde- " 
kk ki.yede ıslahat yapılmakta ol de go"'rüşülmesine başlanacak-

selamlamış ve teşc · ür etmiş- hini kaldırmıştır. -
tir . Verdiği cevapta Türkiye duğu bir sırada bu gezinin çok tır. 

Tiyrıtro müdür muavini Ar- büyük elçisi zor günlerde do- faydalı olduğunu söyliyerek .J.smet İnönü 
kanof Sovyet artistlerinin Tür- ğan Türk _ Sovyet dostluğunun sözlerini bitirmiştir. 

kiyede bulundukları zamrını ilerlemekte olan Türkiye cum- Gazeteler so\•yet artistleri- 1·stanbuJa gidiyor 
anlatmış ve gerek hükumet huriyeti ile kuvvetli Sovyetler nin Türkiyede yaptıkları gezi-
mahafilince gerek halkça ar- birliği arasında her an daha nin sonudarı ve kendi intiba- lstanbnl, 29 (~zcl) --: Baş 
tistlere yapılan çok yürekten sıkı bir hal aldığını ve bu ları hnkkındaki yazdıkları bir ba\:an general ismet lnönü 
kabulden bahsederek bu sevgi dostluk duygularının iki ulusun çok makaleler neşretmekte- y~rın şehrimize gelmesi bekle-
gösterilerinin iki ulusu birbirine içinden geldiğini söyledikten dir1er. nıyor . ............. ~;~""'~" ....... ;~·~"'""'i~"'d~g;r"'"ı"'''' .......... ,;·of ~RING;-i;"'"' "f A'A'iirifl;i'"'" ........ .. 

~·-·-·- Kral Boris lmanyaya Eski şirket hisseleri nominal 
kıymetle satın alınıyor davet edi ş 

Ankara, 28 (A.A) - Sümer kür şirketin halk elinde bulu-
r -· ·-· bank genel direktörlüğünden nan hisselerini 1934 ten itiba-

aldığımız bir bilgiye göre Uşak ren nominal kıymetleril '! satın 
ıeker fabrikasının ortaklanna almıya baıJamııtır. BunJarin 
bu yıl yüzde yüz kar dağıtmı- yüzde eJJisini geçen sene öde-

Mülakat Bulgar hane anının mensup 
olduğu Koburgta olacak 

ya kararlaştırdığına dair Uşak- miştir. Şimdiki tevziat ise her 

tan 26 Mayıs tarihinde veril- hangi bir kar tevzii ile arn.ka-
miş olan haberde yanlışlık var- dar olmayıp ödenmesi busc-
dır. Mesele şudur: Uşak T c- neye talik edilmiş olan yüzde 
rakki ziraat şirketinin tasfiye- elli hisse bedellerinden iba-
sini müte&kip Sumerbank mez- rettir. 

•• oy a 
• o 

ır c 

Brüksel,29 

( Ö .. R) -
Sof yadan bil
diriliyor: 

Almanya 
hava bakam 
General Go-
ering, Bulga -
r is tan da ki 
ikameti es
nasında Hit
ler adına kral 
Borisi bir nıü
liikata davet İstanbul, 29 (Özel) - Bugün 

öğlede Karaköyde kalabahL 
arasında bir cinayet olmuştur: 
180 kuruş alacrık yüzünden bir 
adam öldürülmüştür. Cinayeti 

yaralıyarak öldürmüştür. Ad
liyece yapılan tahkikata göre 
Ahmet alacaklı bile değildir. 

etmiştir. Al- lfolyar I rafı H ı fıııd 

man devlet başkanının Bulgnr Prüsya balrnnının Bulgarıstanda 

Alacaklı bir kahveci olup 
hammal Ahmedi parayı almak 
için göndermişti. Burada baş
Jıyan bir ağız kavgası bu ci
nayete sebep olmuştur. Katil 
Ahmet kaçarken yakalanmıştır. 

kralile mülakatı Almanyada kaldığı sıralarda Bulgar hükfıme-
Koburg şehrinde olacaktır. tile resmi görü~mclerde bulun-

yapan hammal Ahmettir. Öldü
rülen adam da şoförlere müş
teri bulan yirmi yaşındaki Hü
seyindir. Ahmet, saldırması ile 
Hüseyni muhtelif yerlerinden 

Bulgar hükumeti, Alınan ve duğu haberini yalanlamaktadır. 
......... 4D& 

Çekoslovak 
Kabinesi 

Prag, 29 (A.A) - Çekoslo
vakyada saylav seçimlerinden 
sonra adet olduğu üzere Malyp
tcr kabinesi istifa etmiştir. Re
isicumhur kabinenin kurulma-
sını tekrar Malyptere vermiştir. 

y nanistanda 
Krallık ailesine ait 

Resimler yasak 
ATİNA: 28 (A.A) - İç ba

kanı Eski kraalla ailesine ait 
resimlerin basılmasını veya ilan 
halinde yapiştırılmasmı menet-
miştir. 

. 
TAYYAR Si 

B u G u N 

Boşalan 
Saylavlıklar 
Ankar~, 28 (A.A] - Boşa

lan saylavhklardan Gaziantebe 
eski Korgeneral Ali Hıkmet 
Ayardemin, Karsa İstanbul Üni 
versitesi Dekanı Fuad Köprü
lünün ve Tokada eski Tümge
neral Sıtkı Bükenin namzed
lik lerini Parti genel başkanlık 

divanı onaylamıştır. 

limmi!E~ 

Senenin en şen ve en büyük filmi birden 

TAL 
Gustav Frölich - Maria Solveg 

Şen şal<rak ve şarkılı filim (Almanca) 

Aı.rrıc OEtS dünya 

. Harold Ltoyd - Una Merkcl 
Ilti sJtat mütemadi kahkaha (Fransızca) 

. rI//,, /. '////., '//,/'l ZZ. 'Z/ZZZZZ/.:zk 'TL7JZTLZJ 

DiKKAT : Günlerin uzaması do'ayısiJe seans saatları da değişmiştir 
Her gün 17 - 19 - 21.15 perşembe 13 15 talebe seansı - cuma 13 - 15 ilave seansı 
Her iki filim de büyük olduğu için tam bir seans devam eder.Yalnız son seansta gelebilen 

seyircilerimizin iki filmi birden görebilmelerini temin için çarşamba, perşembe, cuma günleri 
21.15 seansında "Kedi ayağı,, filmi diğer günlerde "Tali kuşu,, filmi gösterilecektir 

Ucuz fiyat - Serin bir salon - iki büyük filim 

llergüıı her seansta 25, 35, 50 kuruştur 

lstanbu gazete
cileri öndüler 

Ankara, 28 (A.A) - Basın 

kurultayına iştirak etmek üze· 
re gelmiş olan İstanbul gaze
teleri sahıb ve baş yazganla
rile bir kısım üyeleri bugünkü 
trenle İstanbula dönmüşler ve 
istasyonda iç işleri bakanı ve 
lrnrultay başkanı Şükrii }"aya, 
Denizli saylavı Necin Ali Kü
çül\.a, Çanakka'e saylavı Ziya 
Gevher Etili, Kütahya saylavı 
Na it Uluğ ve basın genel 
müdürü Vedat Nedim Tör ile 
bütiin gazeteciler tarafından 
uğurlnnmıştır. 

Ayni tren e Cenup Ame i
kası gazetecileri de şehrimiz
den ayrılmışlardır. 

e u maaşları 
Ankara 29 (Özel) - Memur

ların maaşlarını haziran birde 
alabilmeleri için finans bakan
lığı vilayetlere telgrafla hava-
leler gönderdi. 

Paris elçimiz 
PARIS, 29 (A.A) - Dış iı

leri bakam B. Laval Türkiye 
büyük elçisi B. Suadı kabul et
miştir. 
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Yazan : Süleyman. Sı:rrı -
Şemsi paşa ın Arnavutluğa tayini zamamnda Arnavu uk 

_ le halde idfl - emsi paşanın tari i ir uhtırası 
300 tarihinde değirmenci U:. • 

rahim paşa, ferik boşnak ismet 
Pş. Hafız Pş., Salih paşa, Mu~
tafa Rr-ınzi paşa, Veysel paşa, 
305 tarih:nde Çerkes Muetafa 
Remzi paşa 306 tarihinde müşür 
Etem paşa, 307 de hafız Meh
met peışa, 308 de ferik Bahri 
paşa, yine Çerkes Abdullah 
Rş., Fazlı Pş., 310 da Memduh 
:'~., Edip Pş., Resneli Hüseyin 
Pş. 313 de Hüsnü Pş., Sedet
tin Pş., Yanyalı Hüseyin Pş., 
Talat Pş., Servet Pş., 314 te 
ferik SaduJiah Pş., 316 da Ser 
ficeli İbrahim Pş, ve keza 316 
tarihinde Şemsi paşa tayin 
olunmuşlardır. Bu paşaların se
bebi vurutlannı icap ettiren 
vakayı başka bir zamanda taf
sil edilmeye çalışılacaktır. 

Ko vada Şem 1 Paşa 
93 harbından Şelll!5i paşanıç 

Amavudluğa tayinine kadar 
geçen zamanın bir krokisini 
arzetmiştim. Şimdi de Şemsi 
paşanın vazifeyi aldığı sıra.da 
Şimali Arnavnluğun ne halde 
bulunduğunu arzedeceğim. 
Yukarıdn izah edildiği veç

hile Şimali Amavudluk Rumi· 
linin diğer aksamı gibi pek 
a-ayri tabii bir hududla sanl· 
mıştı. Sırblar, Avusturyalılar, 
Karadağhlardan başka İşkodra 
cihetinden İtalyanlar da ~as· 
kelerini gösteriyorlardı. 

93 h rbmm içtimai fel ket
leri unutulub da azçok refah 
avdet edince Amavudlardaki 
doğumsal huşunet ve tabii ce· 
halet asarını göıtermeğe baş
ladı. 

Evet huşunet ve cehalet ... 
Arnavudluğun mümeyyiz Va!ft 

budur. Haşindiler. Çünkü dev
Jet otoritesini görmemişler, ter
biye ve disiplin nedir bilme
mişlerdi. Cahildiler. Çünkü 
mektepleri yoktu. İçtimai ör
neklerle k rşıl mamışlardı. Bu 
ıeciyede olan halktan ba ka 
birşcy beklcm k beyhude idi, 
şimali amavutlar komıula.rı Sırp, 
Avusturya ve Karadağ hükii
metlerinin tesirlerindell başka. 
Çarlık Rusyasmın da büyük te
sir ve propagandası alhnda bu
lunuyorlardı. 

Filhakika yalnız Prizren ve 
Mitroviçada Avu turya ve Rus
ya konsolosları vardı. Fakat 
bu konsolosların asıl vazifeleri 
mütemadiyen tahrikat yapmak, 
mütemadiyen hadise yaratmak, 
asayişsizliğin mevcut olduğu 
duygusunu aleme kabul ettir
mekti. 

Konsoloshaneler bir fesat 
ocağı idi. Oradun tahc;isab olan 
kabile reisleri ile nufuzlu şa
hıslar mevcuttu. Ve bunlar va
sıtasile akla hayale gelmiyen 
meseleler ihdası hiç te müşkil 
bir şey değildi. Çünkü konso
loslar layüs'cldi rüesa da vazi
yetlerinden emin adeta birer 
şahsiyeti hükmiye idi. Şimali 
arnavutluk, geceli gündüzlü mü
selliih g~-ıcn ha!k ile dolu idi. 
Bunlar devletin tekalifini ihmal 
ve hatta red ediyorlardı. Bura
dnki ehirlerdcn birinin çarşı-
5'tnda bile omuzdaki ilühlar
dun rahatçe gezme}· mümkün 

değildi. 
Halk di lerine kadar en son 

sistem silahlarla mücehhez idi. 
Ayağmd donu olmıyan bir ar
navudun omuzundaki mavzer 
silahının kundak ve namlusun· 
daki gümü ve altın işlemelerin 
luymeti onun eneJercc refahı
na badi olabilecek mtktarda 

idi. Vergi vermezler, askere 
gitmezler, döktükleri kanlardan 
mes'ul olmazlardı. 

mazlumlara tecavüıleri daima 

cez;:sız kahrtlı elhasıl hülcümet 
adı bu ki bir sözden başka 

bir şey değildi. Bu cahil ve 

haşin halka tesir yapan kuvvet
ler şu suretle tasnif edilebilirdi: 

1 - Komşu devletler 

2 - Avusturya ve Rusya 

3 ·- Ortodoks ve katolik 
kilisaları. 

Bunlardan ilk iki maddeyi 

az çok izah ettik. Katolik ve 
ortodoks Armıvutların Müslü-

man Arnavutlarla olan mücade
leleri bil hnre izah edilecektir. 

Müşir Ethem paşanın tavsi-
yesile 316 senesinde lşkodra• 
dan evvela Kolaşın mıntakasına 

giden ve memuru mahsus un

vanını haiz bulunan Şemsi paşa 

o senenin T eşrinievvelinde ayni 
unvan ile Pri tine sancağına 
tayin edildiği zaman Arnavut
luk bu vahşetiab t bir halde 
idi. 

Her taraf uçJuiaria dolu idi. 
Şemsi paşa Priştine sancağında 
mevcut fırka kuvvetine yeni 
bir ku vet ilave etmeden 
müterakim vergileri toplamış 

ücrimlerin bir kısmını mah
kemeye tevdi etmişti. Şemsi 
paşanın o vakıtki Arnavutlu· 
ğun ve bilbassa Priştine hava

lisinin asayiş noktasından vazi

yetini gösteren meşhur bir la
yihası ardı. Bu layihanın ta· 

rlhi kıymeti vardır. Çünkü 

o devrin hakiki bir timsalidir. 

Bununla beraber Şemsi paşa

nın görü lerine de tercüman 
olacağı için paşanın karakteri 

bakımından da ehemmiyeti ha

izdir. Tarihi tetkiklerle meşgul 

ol nlara bu 1 • yıhanın bir ure

tini yazıyorum. 

Tarihi 

4 Teştinisani 316 
M bcyn başlıit4betinc 
Makamı aeraskeriye 

Dahiliye nezaretine 

ısı ha layrhas 
Şu son senelerde Priştine ve 

İpek snncaklarınm kespeylemiş 
olduğu nezaket ve hususiyet , 
hallerine mebni matlubu ili 
olan asayişi temin ve takrir, 
emv li umumiyei devleti tahsil 
için ba ir~dei scniyyci hazreti 

padişahi memuriyeti mahsusa 

ile memur buyur ularak yirmi 

günden beri müstainü bitefiki 

taala Priştineye rnuvasalatla 
umuru memureye mübaşeret 

olundu. 
Devairi resmiyeden istenilen 

deftere nazaran Priştine ka
zasında gıyaben mahküm ve 
fırarı askerle bakaya olmak 
üzere 330 nefer olduğu gibi 
birçok emvali umumiye devle
tinde natabsil bakaya k Imış 
bulucduğu defatiri mczkUrenin 
tetkikntından anlasıldı. Prişti
neye kurubeti hasebiyle Prişti· 
nece vukubulan ikdamat ve 
tnkıbatla beraber ba.kmak ve 
maslahat teshil edilmek üıere 
Priştineye mülhak Vilçitrin 
kauısınca mu ayyct 98 cani 
ve 725 nefer a~kcr firarisiyle 
kur'a bakayası ve senei hali· 
yenin işlemis olan aşarı iki 
taksiti dahil olduğu halde 
2 36 612 kuruş bakayanın 

mevcut idiği mateessüf görül
müştür. 

İki kazanın eşraf ve ü!cma
siyle kura muhtaran ve heyeti 
ihtiynriyesi birer birer nezdi 
ficizin celbiyle nesnyH1i lazime 

ifa o!unduğunda! Cümlesi 
yekmeal ve yekzeban o~arak 
delevti ebed müddeti osmaniye 

ve islamiyeye karşı o1an ha
yat snmim fedakürilcrindcn 
sab:tlrndem ve arzuyi umumi-

in hiff.fj o!mak üzere bir müd
dettenheri bir hayli l·c .. ır elceş 
kespcden ~u uygunsuzluktan 
mütassif olduklarım ifade 
ve m tlübu "h olan hü .. nü ida
re ile asayı"";ı umumiycnin 
temini kaziyesinin matlubu 
amme iduğinin kemali te-
zarru)a beyan ve temen· 
ni eylediler. Şu ha:atı rnü
essefeninın hudusuna başlıca 
sebebiyet veren ahval berveç· 
hizir arzolunur. 

Evvela ahnfiye yüz göz aç
lırmıyan ve ahvali müstakbe
lelerini düşündürmiyen cehn· 
leti azime ... 

Saniyen - Ahali arasında 
vukubulan kıt 1 ve cidalin hü-
kumetçe ehemmiyet vcrilmiye· 
rek ef'ali katliyc mürtekibinin 

şiddetli bir takibine tabi tutul· 
mıyarak pençci mücazata uğ

r tılmamak yüzünden hasıl olan 

hissi intikamın nef cei muzırrası 

olmak üzere kan gütmek gay

reti cahilancsinin beynelkabail 

bir düsturu hareket ittihazın

dan dolayı bilmecburiye ahalii 

mevcudenin dörtte üçünün ıoü
sallah bulunmnlnrı. 

Salisen -Eşrafı mahalJiye ya

dcdilen menfantpcrest bir ta

kım üşernnm umuru hükümete 

müdarale ve s~dedilanı ahali

nin cehaletinden bil'istifade 
o biçare ammeyi kendi mena
fii şahsiyeleri uğrunda istihdam 
ve hükfıınet memur!anm tehdit 
etmeleri ve ahali ile hfikii-
mct arasında daima bir vası
tai icraiye olupta bu yüzden 
menafii gayrimc~rualarını takip 

etmiş bulu maları ezcümle on 

sene mukaddem hükumet ko

nağını ihrak, kaza memurunu 

tardeden Vilçitrinin Diretiça 
nahiyesinin şu harekatı vahşi-

yane ve kanunşikanane!erinin 

bila mücazat kalması kazayı 

mezkürun umum ahalisine sui 

siı·ayct ederek }.ugün hazine

nin kırk dört bin liralık emva-· 

linin bakada kalmasına sftbebi
yet vermiştir. 

Rabian - Bu kabil eşiramn 

ıiddetJi bir t:ıkibi adli ve siya
siye hedef ittihaz edilmiyerek 

kavanini mevzuayı tanımamak, 
emvali emiriyeyi vermemk gibi 
azim bir nankörlüğü göze al
dmm birkaç kaza ahalisinin 
şu har ek~ tı name rualarına 
seddi mümnn at olunacak bir 
tedbiri iicilin ittihaz edilme
mesinden dolayı maili tahaddüs 
olan asayi perver ahalii mulia
ya büyük bir suiimtisal kapı· 
sının açılmasına sebebiyet ve· 
rilmiş bulunması. 

- Sonu l nr • 
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Yazımizın çokluğundan "Al-' 
tın ve güzel kızlnr,, "Taçlı de
liler,, iefriknlarımızı koyama
dıh. 

eniz Si alar İçin Yarı Resmi 
Görüşmeler Olacaktır 

Ulusal savga b ·· tçesi 
Görüşülürkkn 

Iludapeşte 28 (A.A) - Bay 
Gömböş parlament.,da savga 
( müdafaa ) bütcesinin görüşü
şü sırasmda Macaristamn ar.,ı
ulusal konferanslara girebilmesi 
için silahlanmakta es:tlik hak-
kını kesin bir şart olarak ileri 
sürm ·· ş ve demiştir ki : 

ş;mdiye kadar uluslar sosye 
tesine güvenmiş olan Macaris 
tan, şimdi sabrının onuna var· 
mıştır. Yükümıel askerlik biz· 
metini tekrar kurmak ve kü· 
çük anlaşma uluslarınınkine 
esit silah ve uçak hakkını is
tiyoruz. İki yıl askerlik hizme
ti Macarist na aşağı yukarı lSC 
bin kişilik bir ordu verebilir. 

•••••••••••• 

• Goering 
Rag··ze e gi i 

Jn9iliz J\·ralı Di"t.ı,ıctı Ba!jıtıda 

Londra, 29 [ A.A ) - Res- fikir danışmalarında bulun• 

SOFY A, 28 (A.A) - Gen · 
raJ Görin~ ile beraberinde bu 
lunanlar saat 11,30 da Rü a· 
zeye uçmuşlardır. 

General Göringi uçak la· 
nında hükumet adına sü bak nı 
general Canflo demiryalları ba· 
kanı bay Kojukarof ve gültüı 

men bildirldiğine göre, AJman- makbr. 
ya ile lngilterenin deniz dele- Varşova, 29 (A.A] - Lodz 
gel ri S hazir nda toplanacak- şar kurulunda Nasyonal Sos· bakanı general Radef tarafın· 

dan se!amlan11.ıştır. General lardır. Yan resmi konuşma- yalist ve Yahudi Üyeler ara· 
lardan ergesi deniz silahlarının sıııda bir boğuşma olmuştur. 
aza1tılcnam için ar5ıulusal resmi Beşi ağır olmak üzere alh kişi 

havalanmadan biraz önce kral 
Boris uçak alanına gelerek 

konuşmalara b şlangıç olacak ynralanmıştır. konukları uğurlamıştır. 

1933 senesindeki 25 34 mil-• 1 

yon safi onsa ukabil 1934 se-
nc!inde bu miktar 27,35 mil-

yona kndar yükselmiştir ki, 
bu da bilh ssa Rusyada mühim 

tezayüdü mucip olmaktadır. 
(1933 senesinden 408,000 mil
yon kadar fazladır). Fakat Ce-

nubi Afrika, 11.014 milyon .,afi 

onstı mukabil 10.480 milyon 
miktariyle yine dünya altın 

mernleketinin birincisi olarak 
ka}o:;ııktadır. 

FJLISTİNDE 
.yi fiyat. temin ttmek üzere 

alınacak tedbirler hususunda 

AraP ve r,~u evi yetiştiricileri 
arasında müzakerat başlamıştır. 
1htiy:ıç vukuunda rekoltenin 
bir kısmını Brezilya usulü 
(kahve} imha etmek için esas 
itibarHe anlaşılmıştır. 

HOLANDADA 
J{rjzin mucip olduğu müşkü· 

latlıır günden güne artmakta

dır. Çünkü ınemleketlerin ek
serisinde tatbik edilen muhta • 
riyct siyasası, Holandanın tran
_,it ticaretini ve zir i mahsüller 
ihracatını mutaıarnr etmekte
dir: Fazlı: Of \Irak, müstemleke
lerinin Holanda mahsüllerini 
almaktan sarfınazar edişleri ih· 
racatının azalmasını mucip ol
muştur. 

İSPANYADA 
1600 şehir ve köyden gel

mi;. ohm İspanya yetiştiricile
rinin bir toplantısı esnasında 
500,000 ton buğdayın piyasa
dan gerek salahiyettar bir mü
essese, gerekse Devlet tara
fından derhal çekilmesine dair 
bir tal~pte bulunulmuıtur. Bun
dan mnada bilumum hububat 
yemlik otlar ve müştaklcatı ve 
muhtelif et cinsleri ithalinin 
menedHmesi istenmiştir. 

İspanya portakal ticaretini 
inkişaf ettirmektedir. Bu ülke 
1934-35 mevsiminde 744.760 
ton 1933-34 mevsiminde de 
686.015 ton ihraç etmiştir. 

YTGOSLA VY ADA 
Turizm hasılatı, 1933 ~ene-

Hindista 'da IngiJizler 

a ırlar_lll...llL e 
a r 

ista Va ··umumisi Kont elling~ 
to un b·r gazeteye beyanatı 

- l 

Bütdistau 1walı 11ekili Hintli/Pı· ara. rndn 
Hindistan kral vekili Kont Avrupalılar kadar d raltmağa 

de Vellington "lllustration0 mecbur kalmamışlardır. iki yıl-
muhabirine aşağıdaki diyevde dan beri de inişi yavaşça çı· 
bulunmuştur: kıyoruz. Hindin bütçesi daima 

- Hindlilerle asırlardan be- varıdat fazlasıla kapandığı 
ri çalışma ortaklığında bulu- düşünülürse korkulacak vazi-

B. l'kt k t d w. Y tte olmndığlmız anlaşılır. 
nuyoruz. ır ı e a e ecegı- A A "k han . . vmpn ve men anın gı 

ını .. z yolun d~ba -~~rısına var- memleketi ayni iddiada bulu· 
dıgımıza kanı degılım. nabilir? Burada işsizlerin ye-

Halkm ihtiyaçları az olmaM kiinu bfr kaç yüz bini geç-
yüzündcn buhran, burada, baş- mez. 300 milyon nüfusu olan 
ka yerlerden daha az duyul- bir memlekette bu sayı çok 
muştur. HiııdJiler ihtiyaçlarını görülemez. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bir milyon 800 bin koltuk] 

Almanynda 5005 sint:ma var· 

dır. Tekmilinin içindeki kana
pe adedi 1,854,328 dir. Bu beş 
bin s=nemadan 4,120 sinde beş 

yüzden daha a:ı koltuk vardır. 
647 sinemanın koltuk adedi 

500 ile 900 arasındadır. Bütün 

Almanyada 900 den fazla kana
pesi bulunan 238 sinema var

dır. 
, ...•................ , ...•.......•..•.. ~,, 
sindeki 701 milyon dinara mu-
kabil 1934 senesinde 812 mil
yon dinara yükselmiştir. 

İRANDA 
Ahiren 3 milyon riallik bir 

sermaye ile kuru meyvaluın ihra 
cat ve mübayaası için bir sosyete 
tec süs etmiştir. Matbuatın ver
diği habere ıöre Tahrandaki 
bu :sosyete bir milyon aksiyon 
temin etmiştir. 

I~otr dam dö Paris 
Sessiz sinema devrinin sayı

lı büyük filimlerinin başında 

gelen (Notre dame de Paris) 

Holivootta universal stüdyoların 

da yeniden yapılmağa başlanmış 

hr. henüz hatırlardan silinmiyen 

bu filmin muazzam dekorlara 

yeniden dnha mükemmel ku· 

rulmağa başlamıştı. 

Filmin baş erkek rolü (Gö· 
rünmiyen adam) filminde ne 

barikalar yarattığı hayretle 

gördüğiimüı. Claudc Rainse 

verilmiştir. Sessiz Notr danı 

filminde bu rolü Son CbaneY 

yapmıştı. Bu filim - eğer yetiş· 

tirilebilir:se - öniimüzdeki sine

ma mevsiminin bir ıaheseri 
olacaktır. 



Keçiörendeki kır kahve
sinde R. Pekerin söylevi 
. -+-·-·-----
iyiyi, doğruyu, güzeli nerede bulursak 
AlmC:tl< ve benimsemel~ volundayız 

ı\l ugı l .alan ıay 
Ankara, 29 ( A. A ) - Basın 

kurultayı ilyeleriain bütün bir 

r:lnll doldura• gezintiler par· 
ıenel sekreteri Recep Pe

kırin kır kahvesindeki dave
tile aihayet bulmuştur. Parti 
ıenel sekreteri B. Recep Pek
~r bu toplaabda demiıtir ki: 

Ôn söz olarak köyümüze hoı 
leldiniz. Sizi bu karşılayışım 
kendi adıma olduiu kadar bü
tün Keçiörenliler adar adır da, 
l<oyümüzün gazinosundaki bu 
topJamşda realite bakımından 
ayrı değer o'aa bir tarafı var
dır. Onun üstünde durmalıyım. 
Bit sadece bir gösteriş bir 
ınanifestasyon yapmak için de
lil, bir ve beraber gidiıte öz 
amaç olan karttlıklı anlaşma
mızı kuvvetlendirmek için top
lanmış bulunuyoruz. Toplanma
mızın konuş11nu ince de belirt
mittim. Bu Keçiören '<6teıin
cleki konut•amız üç gün önce 
P&rti çatua albaclaki .__,,. •• 
nıızın bir devamıdır. Benim ta
rafından s&ylenecek yeni bir 
tey olmamak ye arkaadaşları
lllın söY.Üyecelderini dinlemek 
gerekirdi. Ancak birkaç s6z.le 
bugünkii konu,mamııı açmak 
istedim. 

Arkadaılar, 
Biliyonunuz ki yeni Ttırlri

Je bütila dünyanın g6ıünde 
tlaatek fibi çakan kafaları ta· 
tartıcı ve 16zleri kamqtırıcı 
hir hız almıt bu hızla ileriye 
ve öne doiru gitmektedir. Her 
varlık gibi bir yüce devlet ve 

ulus varlığı oJmak bakamından 
Y~'lİ Türkiyenia kendine has 
a a prensiplere sahip olması 

la ımdır. Ferd bütün hayata 
lemaslannın deneçlerinin ve 
IÖriifleriDin sonU11da bir inana 
•arır. Ve o adamm varlığını 

bu inan bealer. Karıılqbğı 
liıçlüklerde bu ina .dan kuvvet 
•lır. Bir cem·,. tte .a sosyolo
jik bakım .... ,J•ı ruJ-l ere!< bir 
\akım akidelt!r vardır. Hele 
~İr devlet ve ulusta büyilk 
Yarhia dayak olacak inan CSzü· 
illa Bnemi bDyüktfir. Devlette 
11.ı özn politika yapar. Y eniTür
ldye varlığının dayanağı olan 
Ttırk fertlerini birbiria• baih· 
hrak kütlelettiren ona kartı 
•arhklar liatünde zinde bir kuv· 
•ete çıkaran K••llizmdir. Ka
llallizm bir ruhtur. Onu ruhlaı
bran ana tlokhinler vardır ki 
her hangi bir masa başında 
Y•zılmıı climlelerden ibaret 
dejildir. Yeni TUrkiya doğu· 
t•ndan bugüne kadar .. vaılar, 
Çefİtlı hidiseler, çalıfmalar ve 
~tışmalar iç nde bllyllmiiftlr. 
'ite yıl sayısı bakımndan kısa 
fakat içiae aakıpn bldiaeler 
bakımından çolc kesif ve olgun 
olan bu zamu parçuuwı kria
taliıe ol•ut ••ticelericlir ki 
Cumhuriyet halk partWmn pro
ıranıına esaı teılril ediyor. Her 
eenüyet için, her ulus için bir 
•ltterek inan Y• ilke batı 
bir •lttenk hız alma kaJD&iı 

ul ru Ka,,,u ıl lı11ı11 

vardır. Her köklü ulusta bu 
ülkti birlijinia esaslarına rast
larız. İşte yeni Türkiyenin de 
böyle bir köklü ve kollan bir 
tek hedefe doiru yürüten ülkn 
bağı vardır ki adına Kamiliım 
diyoruz. 

Bir vbuun btlttin idare eden
leri, yazanları, söz söyliyenleri 
0 ulusun menfaab için böyle 
bir kutsal ana fikir etrafında 
birleımiı olmalıdır. Biz 111na 
inanıyoruz ki bele bu dördünctl 
kabul edilmiş yeni geniş proğ-
ramla rejimimizin takibettiği 
yolda hiç bir karanlık nokta 
kalma•ıt ve biz.im kendimize 
has ve bendimize en uygun 
hayat formülümüz bu proğram

da saplanmlft!r. Her hangi bir 
aykırı fikir bu doktrinlere 
çarpbit zaman oau kendi ha-
yatiyeti ve kendinde meycut 
olan kunet öntinde hafif bir 
cWc• aibıi ,aeri çekilmei• mah
ire. Dkeakbır. 

Kunıltayıa onadığı ıon proğ-

ram bugünkn hayat icap ve 
şartlarına iÖr• hele kendimize 
uypnluk bakmıındaa en mtl· 

kemmel ekiskaiz ~• blltila bq· 
ka formllllerden latllndllr. Aa· 
cak biz doğumlara deiil bayata 

bakarak ileri ıidiyoruz. Ne 
parti bir tekkedir ne de enun 
Yiicade ıetirc:liji proiram bir 
iyet. 

Biz ııidİfimizd• zamanın 
icaplarına aala aakıya bağhyız. 

Y ann ZUl&ll gereklilderiain 
bizi ae gibi ıartlarla kar11Jq-

tıracaimı bilemeyiz. Yalnız bir 
şey biliyoruz. Yurdun ve ulu
sun önde ve ilerde olması 
için deneç ve sağduyu :ıeyi 

~österirse onu yaparız . 0-
nuo ıçin hiç bir zaman değiş
miyccek olan Kamilizm ana 
rununuo dışında tatbik tekilleri 
üzerinde iyiyi, doj"ruyu' iÜıeli 

nerede bu~ursak almak ve be
nimsemek yo1undayız. 

Parti genel sekreteri bunun 
üzerine arkadaılan konu~aya 
piırmıt ve basın Oyelerinden 
bazılarıaın soruları üzerinde 
açık, tluru, inandırıcı cevaplar 
vermişti. 

Memleketin her köşesinden 
ııelmit olan iazetecilcrin par
tiain yetkili bir aizı tarafından 
verilen izahları dinlemesi ve 
Ankarada devlet ve parti 
adamlan ile halk aruuıdaki 
ıonauz içtemliii yakından ıö
rilp tanıması çok hayırlı ol
muttur. 

••••• 
Bay Salt Rlza 

Uluıal reasuranı sigorta sos
yetesi direktörlerinden bay Sait 
Riza bir hafta izinle şarımıza 

gelmiştir. 
Koyun ihracı 

Dld li•anamızdan Pireye gi
den vapurla Yunaniıtana 370 
ıığır ve epice de koyun ihrac 
edilmiftir. 

Mekteplerde imtihan 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Liselerden sonra öğretmen 
Okulalarında imtihan başlıyor 

muvaffak olamazsa bir yıl daha yatılı o
larak okulda kalabilir.Fakat gelecek 
yıl da muvaffak olamıyan talebe okul
dan çıkarılır, Bakımlık bu talebeye bir 
yıl sonra tekrar bir kerre dahaimti
hana girmek hakkını ·ermektedir. 

Bu okulların tatbikat im ihan'ara bit
miştir. Sözlü imtic:ınhıra on bec; h:ızi
r nda b l n cakbr. 

Genç 1ıı .. un· ımlıha11 /Jllitrauı içimle 
Liselerde yazılı ima."han'a-ın bittiğini 

yazmıştık şifahi imtihan:ar da 5 haziranda 
başlıyacakıır. Gençlerimiz bir yılın çalışma
Jarınm verimlerini ortaya koyacaklardır. 

Kültür bakanlığı tarafmdan hazırlanmakta 
olan öğretmen okullarınıu imtihan tali-

matnamesi tamamlanarak bütün öğretmen 
okullarına gönderilmiştir. 

Yeni imtihan talimatnamesine ıöre, 
okulun ilk sınıflarınde iki yazılı bir sözltl 
olmak üzere üç imtihan, son smıflar
da ise biri yazılı diğeri de sözlü olmak 
üzere iki imtihan yapılacaktır. Yazılı imti
hanlar mayıs sonuna kadar yapılmış bu
Junacakbr. Sözlü imtihanlara da lise ve 
orta okullann imtibanlarile beraber on ha
ziranda başlanacakbr. 

ilk sınıflarda iki yıl üıtüste ayni sınıfta ka· 
lan talebe okuldan çıurılacak eline bir belie 
Yerilecektir.Talebe bu belge ile resmi orta Bv geuç ku bi>" ı·oma" olmyo1·. l\.iıuycr 
ve liselerden bqka ıınıf aau'at okullannda imtilıamna 1uuırlmııyor 
ve hu.ırusi okullara girebile· j biye ve U1ulll tedris öjret- J ikmal lmUhanları için 
celdir. nql..... ............. ... kMCli- u.. •• Orta ••k• ....... 

SOn ..mflum imtihanına ge- lerine not Yerecelderdir. Tat- Eyl31da yapılmakta olan ikmal 
lince bu sınıfta okuyan öğret- bikat imtihanlannda iyi nu- imtihanlan hakkındakı talimat-
men namzetlerinin imtihanları mara alamıyan talebe diğer name Kültür bakanlığından 
fU ıekilde yapılacakbr. Bunlar imtihanlara alınmıyacakbr. aligadarlara i•lıaiıtir. 
10 Mayıstan 25 Mayısa kadar Diğer imtihanlarda talebeain Yeni talimatnameye gC>re 
evveli tatbikat imtihanına aldığı notun üçten apğıya ikmal imtihanlar»nın adı Bli· 
tutulacak ve her talebe bir diitmemeai lazımdır. Haziran tünleme olmuıtur. Bütnnleme 
okulda kendisine verilen bir yoklamasında muyaff ak o lamı· yoklamalannın günleri mektep 
mevzu üzeriade der• Yerecek· yan talebe engel yoklamasına müdürleri tarafından tayia 
tir. Talebe dersi verirken ter- kalır ve engel yoklamasında edilecektir. 

••···••······•·········•·······················••••··•···•·· ···································~~~~~~~~······ 

]',.em: ]11·edr{/; t'C lmı·uH lsfol.-1wlmdau A!fT'lıı·ken 

Danimarka Veliahtı Fredrik kit Kopenhaga gelmif bulunu-
yorlardı. · ile zevceai prenaea lngrid Ko· 

penhağda büyük şenliklerle 

karıılanmışlardır. Genç Veliaht 

Danneborg yabadan çıkan 
yeni evliler karaya ayak ba
sınca önlerine feukallde bir 

?e kansını alkıtlamak için mem- itina ile hazırlanmıt, çiçek bü-
leketin her tarahndan binlerce ketleri serpilmiştir. 

Şehir Gazinosunda 
Sehir gazinosu, körfezin en r..zel manzaralı yeridir. De

nize karfı, gül kokulan arasan •, serin serin temiz, iyi ve 
ucuz yemek yimek için öğle ve akıam behemehal Şehir 
gazinosuna gidiniz. 

letanbuldan sureti mahsusada get rllen 
bir a,çı taratından en nefis 

yemekler hazırlanmaktadır 
Yeni aşçı Türkiyenin en tanınmış ve 

sevilmiş bir aşçısıdır 

D•kk EOEPALAS otelinde kalanlar bahçe-
1 at: den masrafsız istifada edeblllrler 
Dostlarınıza en güzel oteli EGEPALAS'ı tavsiye ediniz 
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Almanyaya yedi 
Sual soracak ? 
Daily Telgraph gazetesine 

göre Ingiltere, Berlin elçiıi 
vasıtası ile Alman hükümetine 
şu yedi suali soracakbr: 

1 - Almanya uluslar kuru
munun hak müsavatı prensibi 
üzerine bina edi'mesi isteiin
den ne kastetmektedir? 

2 - Bant muahedelerinde 
baıı meto'dları ile yeniden 
yapılması istenilen tadilat ne
lerdir? Hitlerin söylevinde ima 
ettiği gibi Alman milletine 
karşı yapılan manevi •e mad
di tazyikler nelerdir? 

3 - Avıupa barııını koruma 
davasındaki elbirliğinde elzem 
görülen değiıiklilder nelerdir? 

4 - Mmtakavi ademi teca
vUz pakb imzalamış olan mem
leketler tarahndan harp halinde 
esiiha ve mühimmat tefrilci 
hakkında neler dütünülüyor? 

5 - Hava Jokarnosunun ba
va kuYVetlerini tahdit edebile
ceii, sivil tayyarelerin, harp ha-
linde fena kullan1lmas1na maai 
olmak için kontrolu kabul edi
liyor mu? 

6 - Umumi efkinn sözler, 
yazılar, tiyatrolar ve sinema
larla .zehirlenmesine mini ol
mak için Bay Hitlerin düıün
clüğü proiram nedir? 

Buglln Almanya' da tatbik 
edilen şekilde klarak diğer 
memleketlerde de bir kontrol 
siıtemine tabi ciddi bir sansör 
tatbikini mi düıünüyor? 

7 - Almanyada Avusturya
da tatbik edilen istiklal keli
muille Yerilen. mapa ~? 

öz Dil 
Sözlüyü 

Hergün beş kelime 
on uçUncU Hste 

1: 
Manzara - 1 - Görey (pay• 

sage) 2 - Görünüm, ııöriim 
(aspect) [1] 

Örnekler: 1 - Çamlıca ıırt
ları, lstanbulun en canlı ıörey· 
!erinden biridir. 

2 - Bu şehir halkının yok· 
suUuk görünü insnna acı ge
liyo:-. 

3 - Bu meselenin soıyal g&
r"" n "m · üz ... r"nde durmak iı· 

ter . 
2: 
Nezaret - Görü 
Örne : Bu evin denize olaa 

~örüsünü, ba,ka h'çbir yerde 
bulamazsınız. 

3: 
Tarzı ruyet - Garilf 

· Örnek: Bu iş üzerinde gö-
rüıleriiDizi uzlaşbrmıya ben 
imkin göremiyorum. 

4: 
Ticaret - Tecim 
Tüccar - Tecimer 
Ticari - T ecimel 
Örnekler: 1 - Dıt tecim lt

lerimiz yolundadır. 
2 - Türk tecimerlerİDİD kuv-

vetlenmesini ve artmasını arn 
ederiz. 

5: 
İntihap etmek - Seç•ek 

intihap - Seçim 
Müntabib - Seçmen 
Mlbıtehab, güı:ide - Seçkin 
Örnekler: 1 - Bu iki table-

dan hangisini seçtiniz 1 
2 - Kamutay seçimi d6rt 

yıl sonra olacakbr. 
3 - Ben iıtanbulun ikiacl 

seçmenlcrindenim. 
T ki . 4. h1 . • . lr yeaaa 

MÇ,,.. yuarlanDcludar. 

Not: Ga11temiıe gönderile
cek yazılarda l.u kelimeleria 
Osmanlıcalan ku\lanılmamaıını 

rica ederiz. 
(1] Kılavuz: komiayoau ara 

ııra bir kelimeye l»ayle iki 
karııhk ıeklt koyarak, biri il• 
tllnde karar lalmaja yaz:arlann 
zevkine bırakm11br. 

Borsa Haberleri 
DUn Borsed• 

Yapılan Sab .. •r 
~ 

uzum 
Çu. Alıcı Fiat 
155 S Süleymano 9 50 13 
142 M J Taranto 8 25 10 75 

87 T Debas 8 9 
76 H Alyoti 10 11 
66 Y ı Talat 8 l O 
68 H Z Ahmet 8 50 8 75 
57 K A Kazım 10 25 10 2S 
48 F Solari 9 50 11 2S 
53 Koo ittihat 9 37 9 75 
26 N Ali Haydar 10 50 11 75 
22 Beıikçi Z Mu 10 11 
19 L Reciyo 10 75 12 25 

819 Yekün 
Zahire Bor .... 

Çu. Ahcı Fiat 
135 Buiday 3 70 4 10 

3 10 Arpa 3 
211 Nohut 4 2S 4 25 

2 30 
4 75 

1343 P.çekirdeii 2 30 
825 ton Balı la 4 55 
176 balye pamuk 49 
639 K Palamut 265 

71 kilo yapak 44 

so 
430 
47 50 

Para Piyasası 
29-5-1935 

Abt 
Mark 50 25 
1ıterlin 620 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 
Belga 21 37 
ltalyan lireti 10 32 
lıviçre Fran. 40 60 
Florin 84 95 
Kr. Çekoalo. S 24 
~aatr. · . 2S 50 

Sabf 
50 75 

626 
8 30 

79 30 
21 75 
10 40 
@85 
85 25 
s 27 

24 
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Prof. Dr. Mazhar Osman 
rultay a verdiği ra orda g 

z er ik · r eri i a a r 
Dr. T\llazhar Osmana göre gazetelerimiz nasıl olma dır? 

-1-

Otuz. senedir bizde matbuatın 

başı bozukluğu yüzünden başı
mıza gelen facıaları gördük. 
Ve o devirde yaşaık .. 

HUrlyetln manası 
Sonra bu hüriyct böyle bir 

silahtır ki, ahalinin eline ver
mek icap eder. Vatan müdafaa 
edecek silahı aynı maksatla bir 
çocuğun ve bir mütereddinin 
eline verirseniz ya kendini vu

rur veya en kıvmetli yere se
rer. Ben burada matbuatın di
siplinsiz serbcstisinin ne zarar 
vereceğini söyliyecek değilim. 
O benim ihtısasımı alakadar 
etmez. Ben yalnız matbuatın 
ferdin ve cemiyetin haleti ru
hiyesi üzerinde yaptığı eyi ve 
kötü tesirlerden bahsedeceğim. 

Gazatelerf n mUrebbf 
Rolü 

hangi mektebe \le mesleğe gir
diği, çıktığı araştırılmış, mek
tepteki temayü leri bile mey
dana çıkaulmış.. Bunlar için .. 
itiraf ediyorsunuz bayanlarım, 

baylaı-ım havadis vermek, te
cessüs uyandırmak için.. Her 
gazete hunu yapıyor, bunun 
sayesinde rağbet görüyor, ma
zursunuz ... 

Lakin bir hijyen man!al mü
tehassısı gibi bunun men':ni 
dilemek de bizim hakkımı: ... 
Bu gibi neşriyat sade halk 
üzerinde değil belki tarihi ya
zanJar üzer'ndc bile müc~sir 
oluyor. Da:ma h:ırp korkusile 
gerilmiş sinirlerde ne neşe olur, 
ne y::ışamak ze\lki kalır, ne ev 
kurmak, ym•n yapmak, çocuk 
yetiş,tirme!;: ne de başkalarını 

düşünmek.. Bilakis hodbinlik 
art:ır, harp zamanında olduğu 

• Bir memleketin kara, deniz, 
ha\ a kuvvetleri gibi müdafaa 
vasıtalarının yanında matbua
hn da mühim bir kuvvet oldu
ğu söyleneli ve bilineli asırlar 
oldu. Bizim memlekette matbu
at kuv\ etini anlamı yan ve tak
dir etmiyen kalmamıştır. Latin 
pek çok mem1eket1erde olduğu 
gibi memleketimizde de mat
buattan şikayet edenler, bu 
km vetin suiistimaline teham
mü) edemiyenler pek çoktur. 
Hür matbuat kulaka pek hoş 
gelen bir tabir. Lakin bu hür
ri} et ne kadar suiistimale uğ
ram1şbr, bunu görüyoruz. Bu 
naz.ik bahse temas bcJki bütün 
arkadaşlanmızın canım sıka

caktır. Mademki hürriyete o 
kadar hürmet ediyoruz, ba!'ı

ka ının düşüncesine de lütfen 
hürmet edelim. Belki ' siz 
delilerinizle meşgul olunuz 
başkasının işine karışmayı
nız ,, diye kalem istipdad ve 
tahakkümüne kalkanlar da 
bulunur. Bu raporumla ne ih
lisasımm hududunu tecavüz 
tdiyorum, ne de matbuktımızı 
tenkid ctmeh iıtiyorum, Yazı
şım umum ıazete yazılarının 
halk üzerinde tesirini psikolo
ji cihetinden tetkik etmt!k ve 
laih en mantal noktai nazarın
dan halkın dimağlarını, sinir
luini bazı xehirli neşriyattan 
korumaktır. Söyliyeceklerim ve 
dileklerim bu aıırda tababeti 
ruhiye hekiminrn en tabii 

vazifelerindendir. Bu hekimlik 
hastayi tedaviden ziyade has
lalıgm önünü almak yani hij
) endir. 

Gazeteler halkın en büyük 
miirebbi ve hocasıdır. Hele gün
delik gazeteler Avrupada da 
bizde de böyle ... Halkımızın pek 
mühim kısmının bütün bilgisi 
gündelik gazetelerdir. Onlann 
her dedi~'İne körükörüne ina
nırlar. Gazete gibi düşünür
ler, onun verdiği heyecanla ya
şarlar, maneviyetleri terbiye 
görür. Binaenaleyh bu kuvve
tin tükenmez iyiliklerinden 
cidden istifade etmemiz lazım
dır. İlk satırından son satırına 
kadar günlük ğazeteleri takib 
eden bu halk. ona büyük bir 
imanla inanan, ve sevinen \ ~ 
çoğu başka birşey okumıyan 
halkımız pek haklı olarak on
dan adamakıllı bir fayda bek
lemektedir. Fayda yerine fikir 
z.chirliyen gazetelerden cümlei 
asabiyemizin selameti çok za
rar görür. Halkın farkına var
maksızın gazetelerden aldı;ı 
telkinlerden ve heyecanlardan 
kim mes'ul olacaktır? Bugün 
~azete okumıyan yemek kadar 
mühim ihtiyaç olduğunu tak· 
dir etmiyenimiz yoktur. Bu ih
tiyaç günden güne artllcaktır. 
Halbu ki: 

ı 
gibi, vicdansız muhtekirler tü
rer, sonra o bntıl, o ahlaksız
lık sahneleri, kadınların, ço
cukların sinirlerine ne kadar 

Deli olmıyanı koruma 

Slnlrler yoruluyor 
Mt'dcniyetin her gürültüsü 

gibi gazeteler de sinirleri yo
ruyor, bozuyor. Kafası yorul
muş dinlenmeye ihtiyacı olan 
her vatandaşa, yahut sinirliJere 
dinleniniz, kırlarda geziniz, ara 
sır& eylenceli cemiyetlere de
vam ediniz, lakin sakın gazete 
okumayınız demeye mecbur 
olan hekimler namütenahidir. 
Hersabah kalktığı vakıt sıga
rasım arayan tiryaki gibi eli
mizi uzattığımız ~azeteyi heye
cansız, aman yine ne feliket 
haberile karşılaşaiız demek.sizin 

Deliyi tedavi etmek ne kadar 
vazifemiz ise deli olmıyanı da 
delilikten korumak daha mü
him işimizdir. Nitekim içki 
mücadelesi, mükeyyif tarzında 
alınan uyuşturucu ilaçlarla mü
cadele, verem ve frengi ile 
mücadele bizim vazifemizdir. 
Keza 'on zamanda öjenik me· 
Hlesine tababdi ruhiyenin ne 
kadar müdahale ettiğini nesil 
)etiştirmeğe layık görünmiyen
Jeri cebri takim için kanunlar 
çazattirdiğini hepiniz bilirsiniz. 
Bugün izdivaç gibi içtimai ve 
kalbi rabıtalarda bile hüku
met tababeti ruhiyenin sesini 
dinliyor ve onun müsaadesini 
.almaksızın izdivaca razı olmı
yor. Şimendiferimiıi sevkeden 
aakinist, vapurumuzu yürüten 
kaptan. otomobilinde sizi taşı
yan şofö:-, hatta sakalınız tıraş 
eden berber bizim müsaademiz 
olmadan sanatını yapamıyor. 
Vatanı müdafaa eden ellere 
bile tababeti ruhiyenin raporu 
olmaksızın silah teslim edemez. 

DeUler heklmlerlnln 
müsaadesi olmadıkça 

Hatta deliJcr hekimlii'i diye 
bilı:-isi kısa dili uzun bazı kim
ıclerin alay ettikleri bu ihtı
sasm müsaadesi olmaksızın her 
hangi bir vatandaş malını is-

- okuyanımız var mı ? Büyük 
harflerle tuhaf tabirlerle şişiri
lerek Çinlileri buğalıyan Ja
ponyalılardan,Habeşistane akın 
eden ltalyanlardan, havai filo
larla zehirli gazlarla seri kü-

l çük zırhlılarla dünyadan intika-

tediği tasarruf hakkını haiz 
değildir. O halde muhterem 
bayanlarım ve haylarım bu ra· 
poru ihtısas harici bir müda
hale diye telakki etmemeniz 
icabeder. Bu mesele ancak 
matbuat müntesipleri gibi ter
biye ve irfanı yüksek zatlar 
karıııında ilmi münakaıa edi
lecek bir mevzudur. Matbuatın 
bllrriyeti muhteremdir. Lakin ,. 
o hürriyet baıkaıının vatandaş
lannın •e memleketi• menfaat- ı 
lerini ızrar etmemek tutüe ..• 

mını nerede ise almağa kal
kacak olan Almanyadan bah-
seden ilk sütunlarda ha harp 
oldu, ha olacak diye derin he

yecanlar geçirdikten sonra di
ğer sayfalara geçiyorsunuz. 

Dejenere kahramanlar 
Otomobil altında parçalanan 

adamın kanlar içinde resmi, 
marifeti yapan ıoförün fotoğ
rafı garip dolandırıcılık, sah· ı 
tekirlık, ana katili oğul, sev- 1 
gilisinc para yetiştirmek için 
babaaını zehirliyen kız. Muha
birlu gönderilmiş, dejenere 
kahramanla eııterviyu yapılmıı, 
bayab adım adım lirenilmiı, 

sui tesir ediyor bilseniz... Bir 
çok mütereddilcr de fena 
yolda telkin yapıyor. Ga
zete sütunlannda teşhir olun
mak bu gibi mütereddilerin 
idealidir. Gazeteler kendi
sile meşgul olsun diye bura

dan Beyruta kadar giden bir 
dejenere, tehlikeli bir casus ro
lü yapmış Suriye polisine ken
disini tevkif ettirmiş aylarca 
mevkuf kalmış daha ziyade za
bıtayı şaşırtmak ve kendisine 

ehemmiyet verdirmek için Pa
rısın Versay köyünde Türk 
akral:-ası olduğunu söyliyerek 
onları da tevkif ettirmiş, i~ 
meydana çıkıncıya kadar nice 
masumlar işkence görmüş .•. 
yaya devri alemlere çıkanları, 
sandalla bahri muhitleri geç
meğe kalkan sıvrı akıllıları 

gazeteler yaratıyor. 
Bır sabif c daha çeviriyorsu

nuz. Eski zaman bahnamelerini 
iıtirkap edorcesine yüz kızar· 
tıcı resimler, altında şehvet 6ı
cıklayan satırlar hepsi fenalı
ğın ve boynuzluluğun reklam 
ve propagandasını yapan hika-

ı 
yeler. Okuma yazmanın kolay-
laşbğmdanberi bu resimlerin al
tını h ecelemeğe çalışanlar m 8-1 O 
yaşındaki çocuklar olduğunu 
ca unutmıyalım. Gençlerin pek 
vakitsiz fehvetlerini gıcıkhyan 
bu resimlerin ne kadar fena 
telkinler yaptığını bilirsek yü
ıümüz. kızarır. Vakitsiz istim
naya, bu resimlerin alıştıkları
nı kaç yavrucağızın ağzından 
duymuşumdur. Gündelik gaze-
tedir, evin içinde elden ele 
dolaşacaktır. Çocuğun eline 
geçmemesi imkanı yoktur, 
daha biraz yetişmişler arasın
da sırf romandakine benzemek 
için kocasını aldatmayı taklide 
kalkan genç isterik kadınlar 

komşu teyzesine ilanı aşka 
yeltenen henüz bülüğa ermiş 
delikanlılar pek çoktur. Bun
Jarm içinde kendisine ram ol
olmıyan kocalı kadını \'Urmağa 
kalkanlar veya nişanlıs,nı öl
dürenler çıktığım da hcr~ün 

görmekteyiz. 
Prof. Dr. 

ıv.ıazb.ar C>so:aan.. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kumarcllar yak landı 
Yangın yerlerinde Mehmet 

oğlu Hakkı, Salih oğlu Ahmet, 
Mehmet oğlu Hüseyin adların
daki adamlar toplu olarak zarla 
kumar oynamaktalar iken ıar
larla Ye 293 kuruı para ile 
birlikte yakalanauılardar. 

Lavrensin hayatı 
lngilizler b şaşırtıcı karakterdeki 
A a ıhüy .. kkahramansayıyor ardı 

Halb~i o bir casustan başka bir 
Türk okurlarının pek iyi ta

nıdıkları Lavrens bir motosik
let kazası sonucunda en uz-

' 
man hekimlerin gösterdikleri 
bütün özenlere rağmen Vul 
haata evinde öldü. Bu adamın 1 
yaşayışı ve fikirleri hakkında 

Tan gazcteıinde çıkan bir ya
zıyı kısaltarak veriyoruz. 

Lavrens 1888 yılının 15 ağus
to~unda - Napolyon Bonapartın 
doğtım yıldönümünde - Trema
dok adındaki Gal köyünde, 
beş kardeşin ikincisi olarak 
doğ-du. Yarı lngiliz yarı lrlan
dali olan babası enerjik bir 
adamdı. İskoçyah bir kalivinisf: 
olan olan anası olan idealist 
bir eğitim \1erdi. 

Aylesinin geliri fazla olma
dığı için üniversiteye çok geç 
girebildi ve burada pek az. ole.u
du. Sınıf arkadaşlar, onu kıaa 
boylu, çekingen, utan~aç, sporu 
sevnıiyen, derslere önem ver
miyen, tek başına dolaşmaktan 
ve kitap okumaktan çok hoş
lanan bir çocuk olarak hatırlı
yorlar. 

Arkeloji ilmiyle mimarcılık 

tarihi çok küçük yaştan onu 
sardı. Ortaçai zırhlarıyla uğ
raştı ve haçlıların zırhlan üze· 
rindeki bir teziyle kendine 
üniversitenin dikkatini çekti. 
Yakın doğuyla bu ilk imiğ 

değet'i onu arkelojik salgıtla
riyie ilginlenmeye sevketti. 

1910, tarih ödemini kazan
dıktan sonra, Suriyeyi elinde 
baston, dolaştı. Arapçayi 

öğrenmeic başlamıştı. Ondan 
sonra Britiş Müzeum'un Fırat 

t 

Cerablus ve Kargamış yıkıla~ 
rında kazılar yapmak üzere 

gönderildiği 5afgıtla beraber 
gitti. Arkeblojiden çok etnoğ
rafiya ile uğraşıyordu. 

La\lrens kaıı yerinden ayrıl
dıktan sonra Suriye ve lrakı 

yanında birkaç yerliyi"! dolaştı 
\'e 1913 - 14 te Albay Nyu-

kamb bu çalışkan ve meraklı 
dilmacı Sinai dağına gönderi-
len salgıla atadı. · 

İngiltercye yeni dönmüştü ki 
harb patladı. Boyunun kısa ol-
ması yüzünden kendisine, Harb 
bakanlıi'ının coğrafya kısmında 
önemsiz bir iş verdiler. Kiçncr 
onu orada keşfederek Mısıra 

gönderdi. 
O, birkaç arkadaşile bera

ber Mısır kurmayında bir Arab 
bürosu kuracaktı: Lavrens bir 
z.aman burada çalıştıktan 
sonra Cidde 'ye gönderilme
sini istedi . Kuvvetleri Medi
nenin guneyine sürülen Faysalı 
orada tanıdı ve kamğ oldu ki 
yenilmeıine rağmen bu ıef 
ileride ketin bir rol oynıyahi· 

lir. Urada, Sen - Jorj süvari 
kıtasının yardımile ordusunu 
düzenlemesinde ona yardım 
etti. Arabistanın içlerine gide-
rek kabileleri ayaklandırdı. 

Suriye Türk yöneyinin geri
sinde Balbeke kadar akınlar 
yaptırdı ve Türkleri- Maanda 
yendi. Akaba geçidini zorladı 

l~ayrmıs çöllerdeki 1"1ltgı ile 
ve 1917 de Faysa) burasını 
zaptetti. 

Bu 29 yaşındaki genç İn2i
liz, Faysalın armağanı olan 
altın işlemeli beyaz ipekten 
bir maşlaha bürünür, bir 
çok arap lehçeleri kolaylıkla 
konuşurdu. Ruhuna kadar A
raplaşmıştı denilebilir. Yerliler 
onu "El Orens,, diye çaiırıyor
lardı. Süveyş kanalını tehlike
den kurtaran Akabe utkusun
dan sonra İngiliz ve Fransız 
hükumetleri kendisine nitanlar 
verdiler. O bunları reddetti. 
Şeref ve şan için deiil kendi 
keyfi için döğüşüyordu. Bell.i 
de memleketine büyük bir arap 
imparatorluğu armaran etmeyi 
dütünüyordu. 

Türk ordusunun yanıım bek
lenmedik hücumlarla yerlerinde 
hareketsizleştirdikten, Hicaz 
yolunda siiel trenleri vahşi bir 
hissizlikle bombaladıktan sonra 
Şam hücumunu yaptı ve 1918 
sonbaharında, Şam'a general 
Allenbiden bir kaç saat önce 
girdi. 

Harptan sonra Arabistanda
ki planları, Hindistan ofiainin 
düşüncelerine uymadığı ıçın 

Lavrensin talii karardı. 

Faysal İngiltere ve barıf 
knaferansına gittiği zaman o 

da yanında idi. 1916 da as
teimen olarak orduya 2ırmış

ken şimdi yarbaydı. Suriye 
hakkındaki prejeleri Fransız 
dayamına uğrıyarak. boşa çık
tı. Faysala harp sırasında, bol 
keseden yaptıiı ad.ancla
rın konferans masası başın
da aytışılması onu çileden 
çıkarıyordu. Türkleri her neye 
malolursa olsun yenmek için 
vaktiJc ona büyük bir yetke 
verilmemiş miydi? Ne diye o 
zaman yaptığı adançlar şimdi 
yerine getirilmiyordu? Bu uma
sası Fransaya karşı bir düş
manlık haline geldi. Arabistan 
Lavrensi artık büyük bir ün. 
sahibiydi ve Kral Corç onunla 
görüşmek ist~ğini gösterdi. 

Bukin2'am sarayındaki kabul, 
kıralı, bir tali cilvesiyle taktik
çi ve politikacı olan bu arkeo
loğ' un alçak gönüllülüiüne 
ve yabaniliğine hayr~n bırak
tı. Protokol zoriyle, iÖğsü
ne en sonra kabul ettiği ma
d!lJyaları takmıştı fakat ken
diıine önerielenen bütün 
ritbeleri reddetti ve bu nipn-

şey değildi 
ları da başka yerde takmadı. 

1919 da tekrar üniversitede 

çalışmaya başladı ve gene Fi· 

listin arkeolojisi kitapları içine 
gömüldü. 1921 de Vinston 

Çurçil, kendisini sömürgeleı 
bakanlıiına danışma.o olarak 

aldı. Lavrenı bu büro disipli
nine. ancak bir sene dayanabi-

ldi. 1922 de bu işten ayrılarak 

uçak makinisti oldu. Bu iarib 

hareketi hakkında yapılan ya
yımlardan orada daha fazla 
kalamıyara\c Mısır'a gitti ve 

orada, Ros adı altında, bir 
tang alayında çalıştı. 1926 da 

bu ılefa Şov adı altında Hava 

Bakanlığına reldi. Anlattıkla
rına göre, o bu ismi ıu sebep-

ten almırtır. Bir şölende, bü· 

yük edebiyatçı Bcrnar Şov'un 

yanında otururken bir kadın 

kendisini üstad• göstererek 

.. oilunuz size çok benziyor ,, 
demişti. 

Arablara karıı dostluğunu 

unutmamııtı. Baidad'ta tekrar 

görüldü. 1928 e kadar Hindis· 

tanda bir uçak fi1osunda ça• 
hştı. 

Levrens'in Arabistanda gör· 
dli~ü bu büyük işlerden dola

yı, doğuda meydana gelen bir 
ço!c hadiselerde onun parmafcı 

ol<luiunu söylemek moda hali· 
ne geldi; Afganistan'da Kıral 

Amanullah'ın düımuiyle biten 
devrimde olduğu gibi. 

La\'rens harp sonunda, anı· 

ların1 yazmıştı. Fakat İnıilte
reye döndügU zaman bu kıy· 

metli eserin elyazııanı Ridinıt 
istasyonunda kaybetti. Bunları 

yeniden yazdı. Ve 1926 da 
107 nüsha olarak bashr.dıı· 

Eserinin satııından kazandığı 
ile basım borcunun ancak ya· 

rısını ödeyebildi. bunun üzerine, 
Lavrens basmanlara, ayni eserin 

"Çölde azı., adiyi~ halk için 
yazılmış bir şeklini basma .:ı-

rına 121n verdi. Fakat satıi• 

istdiği uman durdurabileceğini 

şart koşmuştu, Basım borcunu 

ödediği zaman satışı durdur· 
du. 

İniilizler bu şa,ırtıcı karak· 

terdeki adamı Kraliçe Elizabet 

devrinden beri gelmiş en bü
yük kahraman saymaktadırlar. 

Onun şahsiyeti timdiden cfsa· 
neleımeye başlamıştır. 

Lavrens son ıamanlard• 
uçakçıhkta çalışmaktan çekil
miı, Dorst'de sakin bir k3Y 
hayatı yatıyordu. 
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Ertesi sabnh tanyeri ağanr
ken .Ragastan, Rafail, Makiya
vel yanlarına lspada Kappayı 
alarak Tivoli yolu u tuttular. 
Herkesin kafasında bir şeyler 
dolaşıyordu. Şövalye Tivoli 
köşküne yapacağı saldırmanın 
planım kafasında tasarlıyor, Ra
f ail sevgilisi Rozitayı ümitsizlik 
içinde duşünüyor. Makiyavel 
evvelce gördüğü Tivoli köşkü
nün iç tertibatını gözleri önüıı
de canlandırmağa savaşıyordu. 
Bir hayli yol aldılar. Güneş 
ufuktan. kendini göıtermeğe 
başladı. 
Ragaıtan birdenire silkindi. 

Neşesini topladı. Gülerek ar
kadaşlarına bağırdı: 

- Yahu neden bu kadar 
ıusuyorsunuz, kendimi cenaze 
alayında sandım. Halbuki ta
ınamen aksine olarak hayat, 
gençlik ve sevgi arkasından 
aidiyoruz. Bak bu sabah güneş 
doğarken borjiyalar benim 
başımı, bileklerimi kesecek
lerdi. Şimdi ben ondan intikam 
almak yolu üzerindeyim. Yalnız 
yolumuz eyi mi? Ben bilmiyo
rum. Çünkü Tivoliye ben hiç 
gitmedim. 

Makiyavel cevap verdi: 
- Tam eyi bir yol ÜJ:erin

deyiz. Çünkü ben buralannı 
kanı karıı bilirim. 

Rafail üç günlük bir tesadüf 
iÖrüşmesine karşı şövalyenin 
sevgilisini kurtarmak için üze• 
rine aldıiJ yilkllmü düşünüyor 
şövalyeye bağlıhiım anlata an
lata bitiremiyor, bu borcu aaaıl 
ödiyeceğini soruyordu. 

Şövalye nef içinde ödene
cek borcum olmadığını eğer 
küçük bir hizmette buluaabi
lirse, oau da namını yaıatacak 
bir tablo yapmak suretile ken· 
disini minnettar bırakacağını 
söyliyordu. 

Böylece konUfA konup Flo
ransa yolundan iki saat aynl-

mışlardı. Bir hayli daha dağ· 
lara doğru gittikten sonra Ma
kiyavel baiırdı: 

- lşte Tivoli arkadaşlar! 
Bahçeler arasında küçük kü· 

çük birbir üstüne yıiılmıı sribi 
görünen evler Tivoli köyü idi. 
Etrafta dağlardan dökülen su
lann şırılbları insanı heyecana 
a-etiriyordu. Köy eenne t gibi 
güzel bir yerdi. 

Üç arkadaş durdular. Etrafı 
gözden 2eçiriyorlar. Rafail en 
fazla heyecan duyanlardan biri 
idi. Çünkü tabiatın güzelliğine 
ilaveten sevgili kansının yalçın 
kayalar kıyısında bir Akbaba 
yuvasına aşırılmış gibi bu köye 

kaçınlmış olmasını düşünüyor

du. içini çekerek "ah Rozita
cığım,, diyebildi. 

Ressamın bu durumu Maki 
yaveli çok incitmişti. Gönlünde 
bir yara açıldığını duydu. Res
samı yakalıyarak kayaları, 

ağaçlan işaretleri ile göstere
rek altıncı Aleksnndrın köşkünü 
gösterdi. Muhteşem köşkün her 
yanı çiçeklerle çevrilmişti. Res
sam bu güzel çiçeklerin ne bü
yük bir faciayı uzabnakta ol
duklarını düşündükçe ızbrsp 
çekiyor, kalbi parçalanıyordu. 
iki arkadaş ressamı avutmağa 
savaşıyorlardı. Böylece Tivoli 
köyünde bir hann indiler Orada 
yerleştiler. 

Tlvoll köşkünde 
Tivoli köşkU büyük bahçenin 

içinde, Rozita burada sık Naar 
ağaçhırının nlhnda gözleri nemli 
dolaşıyor, yoruldukça mermer 
kanepelerin üstüne oturuyordu. 
Arkasını kırk beş yaşlarında 
bir kadın bırakmıyor, onu de
vamlı göz hpsinde bulunduru
yordu. Sık ağaçların flrka ında 
bekliye ve kendilerini göster
miyen iki adam da ilk bağrıl
tıya koşmak üzere hazırlıklı 

bulunuyorlardı. 
Zavallı Rozita dört günden .. 

beri geçen hayatından bir şey 
anlamıyordu. Kafasını yoruyor, 
kendisini ne için ve kimiıı için 
kaçırdıklarım buraya neden 
hapsettiklerini bir türlü anlıya
mıyordu. Hiç olmazsı:ı bir az ağ
hyabilse ve içini dökebilse hHyli 
n~fes alacaktı. Fakat buna da 
imkan bırakmıyorlardı. ihtiyar 
kadın bir· saniye yanından ay· 
rılmıy-0r, hatta Rozita uyuduk
tan sonra da bekçi kadın onun 
yakınında bir yere uzanıyordu. 
Rozita "acaba Rafail ne halde,, 
sualini kafasında yaşatbkça 
kederi, düşüncesi, ızbrabı &r• 

tıyordu. 
Yanan kalbiııe biraz su ı;erp

mek için yanındaki kadından 
bir şeyler sormağı düşünemiyor, 
mütemadiyen susuyor, ıztırabını 

içine atıyordu. Bir sabah Rozita 
köşkte her günkünden ayn bir 
kımıldama sezdi. Köşke bir çok 
atlılar, arabalar gelmiş, ortalık 
ayaklandı sonra da köşkü derin 
bir susmak kapladı. Rozita 
henüz odasından çıkmadı. içe
riye tanımadığı bir kadın girdi. 
Bekçi kadını, bu yeni gelenden 
aldıi'ı buyurukla dışan çıkb. 
Roz.ita bu kadınların birinin 
gelip diğerinin gitmesini bek
çilerinin değiştirilmesi anlamına 
almışb. 

- öom1 tar -
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Bir arabın 
Yengesini 

marifet ri 
boğuyor 

- 1 ._ ..... 

Cani bundan sonı·a kendisini 
aşağı atıyor Beşinci kattan 

Paris, 2& Mayıs 
Bu sabah saat 10 buçukta 

Şen,> e caddesinde bir otelin 
beşinci katından bir vücut: as-

falta düşerek parçalandı. Ömer 
Mezyan isminde bir Cezayirli •. 
Otelci: 

- İşsizlikten ve sefaletten 
~ıkmış olacak! diye düşündü. 
r akat odasına girmek istedikleri 

zaman kapalı buldular. Kapıyı 
kırınca, içeri girenler bir çığ
lık l'opardılar. Karyolada bir 
kadın cesedi vardı. 

Polis tahkikatı şu neticeye 
vardı: 

Portakallar arasında bir 
. afk romanı 
jmer, iki ~ ıl önce Pari~e 

gelince, portakalcı olan kar
deşi Abdülkadir Mezyan ile 
bir evde oturuyordu. 

Abdülkadirin Süzan adlı 23 
yaşında çok güzel ve ulen 

1 

Fransız bir karısı vardı, Ömer 

ve Süzan seviştiler. Birkaç ay 

. sonra Abdülkadir işin farkına 
varıp kardeşini kovdu ve böy-

lece yuvasının durgunluğunu 

yeniden kurduğunu zanetti. 

Fak t Süzan aşkına sadık 

kalmıştı. Hergün gizlice aııkın 

yanına gidiyor ve ona yiyecek 
getiriyordu. kendisi gidemediği 
zaman on yaşındaki çocuiile 
gönderiyordu. Bu sabah ta saat 
15 de, kolu altında yiye-

Yeni Aaır 

•™™"Ott2>tr.Zfi"'M. 
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Denizcilik 
KulUbU t Haziranda 

Açıhyor 
Bir müddettenberi hazırlık

ları yapılan deniz yurdu bina
sının hazırlıkları bitmiş ve 
önümüzdeki 1 Haziran Cumar-
tesi günü nkşamı saat 19 da 
açılm .. sınm yapılmasına karar 
verilmiştir. Açı m:ı ynpı'dıktan 
sonr'1, gece için bir garden 
parti tertip edilrn"ştir. Bu gar
denparti ;ırasında Türkiye 
yelken birincisi Refik i.e flok
cusu Fethiye federasyondan 
gönderilen şilt ve madalyalarile 
geçen sene İzmir mıntak,..sı 
yüzme birinciliklerini kazanan
ların madalyaları mmta~a ve 
yurd başkanı genemi Klizım 
Dirik tarnfından birinci gelen
lere verilec2ktir. 

Uınord11 f u ü il 
Ba kctbol !rincUf~I ri 
Bir kaç sencdenberi yapıl

makta olan Altınordu kulübü 

basketbol takımları birincilik

lerine 9 Hazirzn P~zar günü 

başlanmasına kulüp idare he

yetince karar verilmiştir. Dört 
hafta devam edecek olan bu 

birinciliklerin fiküstürü hazır

lanmakh:dır. Kulübün kendi 

sahasında yııpılan bu birinci

likler geçen sene çok alakalı 

olmu' ve sonunda birinciliği 
alan takıma idare heyeti tara

fından kupa ve madalyalar ve

rilmişti. Bu sene de ayni şe

kilde birinci gelenlere müka· 
fatlar verilecektir. 

Basketbol birincilikleri bit

tikten sonra da voleybol bi· 

rinciliklerine başlanacaktır. 
Umumi ko gre 

&onb•h•.-. kaldı 

6 Haziranda Ankarada top· 
lanması genel merkezce karar
laştmlarak mıntakalara tamim 

edilen Türkiye idman cemi

yetleri ittifakı senelik konire

ıinin bazı sebepler dol:ayısile 

Sonbaharda. y&pı!ması düşi\nül

müş ve mıntakalara da umumi 

merkezce bildirilmiştir. 

Yarınki maç 
Yakmda başlıyacak olan §ild 

şampiyonasına hazırlık olmak 
üzere takımlarımız hazırlık maç
lanna başlıyacaklardır. Bu cüm 
leden olarak yarın Halk saha
sında Altınordu .. Göztepe bi
rinci takımlan tam kadro:arile 
sıkı bir maç yapacaklardır. . _ ....... ,. 
Zabıta Haberleri: 

Çsnta çalmış 
Balcılar caddesinde saatçi 

Rahmioğlu Tekin Kubilay, ye-

ni kiraladığı Keresteciler için
deki dükkanına eşyalarını ta
tjıyan eamal Ômeroğlu Mah
mud tarafından mekteb çanta
smın aşırıldığını iddia cttiğin
de11. tahkikata ba,lanmışbr. 

Bir iddia 
Burnava' caddesinde 64 nu

maralı dükkanda bakkal Emin 
oğlu Mustafa dün Alsancak 
merkezine müracaat ederek 
bundan or:ı gün evvel dükka
nına alış veriş etmek üzere ge
len Sadi oğlu Şürü tarafından 
bir kavanozun içinde bir kilo 
kadar çayın çnlındığını iddia 
'!tmiş ve zabıtaca tahkikata 
başlanmıştır. 

············••ı••··················· ••.••. 
cek sepetiJe gelmişti. On 
dakika sonra Ömer pençere
den kendini aşağı attı. anlaşı
lan Arap yengesini ve metre· 
sini öİdürmeği tasarlamış ve 
İçeri girer girmez onu boğ
muştu. 

Kardaşına karşı kıskançlık 
ııluygusile mi? Belli deiil! 

Parls mektupları: 

Petersburg geceleri fi -
minj nasıl bu dum? 

Notre Dame e 
olarak 

Tile l'editıg Niatlı 

Gazetemizin lzmirde çıkma
ğa başladığı gündenberi sine
ma yazılan yazan ve memle
ketimizde her gazeteden evvel 
gazetemizde sinema sayfaları 
tertib eden arkadaşımız Maz
har Yalny'ın Paris'to bulun
makta olan oğlu Müçteba Ya
lay, Avrupanın en büyük film 
ve •İnema tcclminio ve endüs -
tiruinin merkezi olan bu şarda 
meslek icabı y ptığı tetkik ve 
temasların sonucu olarak bize 
filmler, studyolar, artistler ve 
herşey hakkında yazılar gön .. 
derecektir. 

Hayata gözünü açtığı gün
denberi sinemacılık mesleği 
içinde yuvarlanmış olan bu 
genç yutdaşımız Paeis'in sine
ma mahafilinde az zamanda 
kendini sevdinnıştir. 

Müçteba Yalayın mektupla
rının sinema meraklısı okurla
rımızın merakla bekliyecekleri
ne eminiz. Birkaç gün evel al
dığımız ilk mektubunu ıunu-
yoruz. 

* ~. 

Parls: ta Mayıs 935 

M. Morel'i bulmak için Cour 

des - Noues sokağının 19 nu· 
marasına gittim. Telefonla ba. 
na bu adresi kendisi vermişti. 

Burası Fransımın en büyük bir 
sinema me.slck mecmuasının 
idarehanesi ;di. 

Braz. sonra M. Marel ile karşı 
karşıya idik. Mr. Femand Mo
rel Pari in eski sinemacıların

dandır. Kendisi l ala ( sinema 
diı ektörlari cemiyeti) nin ikinci 
başkanıdır. Altmış senenin ç.cr
çivelediği evi'!lli ve güler yü· 
züyle i<ırk yıllık bir dost gibi 
benimle görüıüyordu. Türkiya 
sinemalenndan ve sinemacılı
ğından sualler sordu ve sonra 
biraz da Fransız sinemacılığın
dan anlattı. 

Bir yol buldum sözü, baba
mın ke.ndisine gönderdiii mek
tuba çevirdim. 

- Evet... dedi. Sindikaya 
ismiuizı verdim. Bir iki güne 
kadar karbnızı bazırhyacaklar. .,.. 

Parisle bulunan Prodüktör
ler ile Amerika, İngiliz, Alman 
ve Ruı film yapıcılannın Bu
radaki acenteleri piyasaya çı
karacakları filmleri herkesten 
evvel büyük sinemaların birin-

Paris filmi 
yapı ıyor 

Aıına .Sten /ilminde 

sesli 

' de sinemacılara, şilcilere. filaı 
komisyoncularına ve g-azete
cilere gösterirler. Filmi piya
saya çıkaran ev, hangi filmi, 
hangi gün, hangi saatte ve 
hangi sinemada göstereceğini 
meslek mecmualanyle ilan· 
eder. Pu filmlerin isimleri Syu
<licale Chambre'in kara tabta
•aa• da &811ır. İtte bu yeni 
çıkan filmlerin iJk gösterili-
şine gidebileceklerin ellerinde 
(Fransız sinemacılar odası) ndan 
bir kart bulunmak lazımd1r ki 
M. Morel'in söylediği kart ta 
budur. 

* "'" ... 
Birkaç gün evvel kartım gel-

di. Sayın okuyucularım, demek 
ki sizin daha gazete sahifele
rinde tenkitlerini okuyacağınız, 
birkaç sahnesinin resimlerini 
göreceğiniz filimleri ben siz-

lerden birkaç ay önce görebi· 
leceğim. Bir sinema meraklısı 

için bu, hatm sayılır bir maz
hariyettir değil mi? Fakat ben 
bu mazhariyeti sizlerle payla
şacağım. "Yeni Asır,, a sık sık 

göndereceğim yazılarımla size 
gördüğüm ve göreceğim filım
Jeri anlatacağım. Şunu da söy
liyeyim ki yazılarımda ve ten
kitlerimde tamamen bitaraf 
olacağım. Zaten başka türlü 
yapmağa da imkan yok. Çün
ki benim göreceğim filimlerin 
birçoğu Türkiye için alınmış 

bile değildir. Belki alınacak, 

belkide hiç alınmıyacak ve 
Türkiyeye gitmeyecekdir. 

il' 

• • 
Karb aldıktan sonra ilk gör-

düğüm. Ru:;ca bir Filim oldu. 
Sen nuas'de Saint- Pctersbo
urg-Peter~sburg sriccleri ) bu 
filmin ismi. Moıkovada (Soyo
uz film) tarafından yapılmıştır. 
Baş rolde Rusların meşhur ka
dın nrtislerinden K. Tarassova 
oyn~maktadır. 

Dolcronravov, Goriunov, F e
nine ve Orlova gibi Rusyada 
tanınmış artistleri de büyük 
rollere verilmişlerdi. 

FiHm, meşhur Rus edibi 
Mikhailovitch Dorto - İevshy'nin 
(N etotcha) ve (be) az geceler) 
isimli jki rom<ınının birleştiril

me"inden vücuda gelmiştir. Bi
rinciden mc\•ıu, ikinciden mu
hit ve şahıslar alıumıştır. Mcv
ıu Dostoievsky'nin kaleminden 

Şarbaylığın 
Nazarı dikkatine ····-Sin klide yüz yetmiş ev 

Halkının feryadı 
Evi zmız müsaadesiz 
Yapılmamıştır, Bizi soka
jia atmayınız, diyorlar 

Yeni As~·g;ietesl tab· 
rlr mUdUriUğUne: 

Gazetenizin 28 Mayıs 935 
tarihli nüshasında şarbay Beb· 
cel Salibin Şarın muhtelif yer· 
lerini gezdiği sırada Sineklide 
ş rbaylıktan habersiz bir sağ· 
hğa uy~nsuz. evler ve barg' •
lar inşa edildiği ve bunların 
yıkılacağı yazılmaktadır. . 

Yüksek şarbayın bize venb
ği emri şifahide yangın yerle· 
rinde bize metresi 25 kuruıtao 
arsn verecekleri ve or&da bin• 
inşa etmekliğimiı beyan bu· 
yurulmaktadır. Halbuki 800 kü· 
sur nüfusu barındıran bu 17G 
hane evvelce Çayırlıbabçede 
ve yangın yerlerinde inşa edil 
miş iken o z man ar a bedelle
ri alınmanuş ve binalarımu~ yık· 
tırılarak sokaklarda kalmı~tık 

Her birimiz fakir ve yoksu 
ve dul kadmlardao ibaret ol 
duğumuz halde dişim zden ar 
brarak ve bedelini peıin vere 
rek a:dığımız bu arsalar üze· 
rine bundan iki sene evve 

inşaat yapmak üzere tan:zi~ 
ettirdiğimiz ve şarbaylık mu 
hendisler:ne verdiğimiz ve ha 
len şarbaylık mühendislerindl 

bulunan korokiler üxerine •< 
Sinekli caddesini yaptıran Şar 
bayhk mü!:endislerinin verdik· 

leri talimat dahilinde ve farbay 
lığm malumatı dahilinde ve ta 

limata uygun bir şekilde yap 
tığımız binalardır. 

Binaenaleyh bu binaianmı 
yıkıldı~ı halde ve yangın yer 
Jerinden arsa alarak ayna 
bina inşasına kudretimiz olma 

dığından 800 küsur nüfus so 
kaklarda k lacağından munta 

zam surette yapılmış olan bi 
nalarımızın hali aslisind\! ibkı 

edilerek içinde barınmamızt 

müsaade etmelerini 170 bam 
sek.ene.5İ namına merhameti 
şarbayımızdan muhterem gaze 

tenizlc yalvarmamıza tevassutu 
nuıu reca cderiL 

Sineklide 170 hane 
Halkı namına .. -. 

Sarho,luk 
Karşıyaka iskele ka:ıinosun 

da oturan Radoslu Etem oğh 
Bahri fazla sarhoş olarak et· 

rafında oturan aileli erkekleriı 
masasına kadeh atmak suretilt 

istirahalt umumiycyi bozduiun 

dan yakalanmıştır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

beklenebilecek her şeyi ve 

riyor. T ewsil -Bir kelime Ruı· 

ça bilmiyen bana bile- çoı 

~eyler söyliyor. Yalnız film 
dekorasyon noktasından bira; 

zayif buluyorum. Bu zayifli~ 

daha ziyade hikayenin geçtii. 

yüksek ~osyetelerin, konseı 

salonlarının dekorlarında kcn· 

dini gösteriyor. 
Filmin musik;si D. Kova 

Jcnky'ye ait olup bir çok Ru• 

sanatı eserlerini bir araya top

lamaktadır. Denilebilir ki (Pe· 

tersburg geceleri) başlı başıns 

bir mu5iki filmidir. 

Benim anlayışıma göre bı 

filmin bizim memleketimiz içiL 

tecim varlığı pek a~dır. 811 ba· 

k?mdan Türk film tüccarlarınır 

bu filmi Türkiye için alac.ıkla· 
rını hiç sanmıyorum. 

Gelecek mektubumda oku 
yucula.rımı daha yakından ali· 
kadar edecek büyük filmlerde~ 
bahsedeceğim. 

MUçteba YalaJ 



.................. , 
lzmir lkiaci Kordonda JDU&· 

mele yapan mlseccel (Emllk 
ve Eytam bankuı İzmir fQbeai)
nhı 6dlnç para yerme iflerile 
meıgul olacağına mntet1air be
yanname 2279 numaralı kanun 
hilld\qılviae t.vfikan sicilin 

• .--...ıua kayt ve te1-
cil edildiği iJAn olunur. 

1 P eyanname 
2 Vesika 

1 

İzmir Sicili Ticaret Me
murluğu resmi mührü 

· imza: F. Tenik 

l
lz IR Y0KsEK ILBA YLICINA 

2279 No. h kanunun 2 inci 
•addesi mucibince tanzim 
edilmit olan beJ.annamedir. 

A - Banlcamız lzmir su-
beti l -6-933 giin'emeçi11den 
bqlamak &zere ikrazat işinde 
y;6He on ikiye kadar faiz, 
komisyon tahsil ittlecektir. 

B - Genel bir kurum 
olan bankamızın açık bir su
rette yapılan işleri bakanlar 
kenıeyince onaylanmıt Ye ti
caret sicilae tescil ye il n 
edilmit olan &z mukavele bn
k~e r.ı mukavele dai-
ı-eaiade tanzim lnlmmlf ve ıu
·1telerce tatbik edilmekte bulunan 
talimatnameler ve bu talimat
namelere bajh form&JJe.,le ya
zılı htlkümler çerçevesinde ya-
pılmakta olduğundan bunların 
birer birer prtlannı uymağa 
ltlzum. g&rlllmeıniftir. 

Ancak iç ee dıt illerde bii· 
tin -bankalarca tatbik edilmek· 
te olan ve tatlJilht dnammdw 
banka ve banluıdik yôn~den 
hayati bir zaruret olduğu. der
ktr buhman- t.zı banka tea .. 

t'.~ll'Wd·1tatıııi1Ui11 ..... -·~ 
:meıwtl~ 'Hfllfjlill_t'<t·~-idf]~ ,.,... .... 

~w111m-~....,eı lb· 
••rıl llfZ 

Slil pçen baka adethtri
ae tire ftki olacak zaruri 
mtıktuebabmızla bukacılık 
mukteZUI yapılan hizmetler 
kaqıiıjı tahailiblDJZID belli bat
hlan ıunlardar : 

1 - M&tteri hesabına yapı
lan bllt&n hakiki ve aynca hiz
met kartıhtı masraflar ezcüm
le sigorta, ardiye veya muha· 
faza ve bekçi ücreti gilai maı
raflann müıteriden ayrıca tah
sil olunmaaı. 

2 - Hesabı carilerde fabin 
ticaret kanunu hüktımleri çer
çevesinde her tiç ayda bir re
sülmale kalb,clilmeıiyle bera
ber emllk rehin alma auretiy
le yapılan idünç verme işleri-
ne aıt hesaplar, hesabı cari 
ıeklinde yGrDttilerek faizin ana-
ya kalbedilmek işi her altı ay
da bir yapılacaktır. 

3 - Banka itlerinde bu mu
ameleler ne.adar uzarsa uza· 
ıın bir liradan ~ ~
tahsil edilmemesi, 

4 - Borçlulan ...... ~ 
lunduh yerden ayn yenle otu-
ran ticari senetlerin ahm mua• 
ıaelelerinde bu itlerden mlls-
takil olarak nakli nukut lcreti 
abDIDUI, 

5 - Onbet pden •Ptı 
hesltr edilmemeli, 

C - Kanunun aetrindea ev
-vel akdedllmit olup ınt\clcletleri 
itibaitle kanunun meriyetinden 
SODraf& da pmil olu ödünç 
para Yerme mukavelelerinde 
tayİll ..ıuDan faizlerin bu mu· 
ka•ele mllddetlerinin sonuna 
kadar birincisi ilzerinden tahsil 
etıai2 ı..kkfma mahhzclur. 
il•••~ Baakapıız bu faizler
._ Wak tahsil k•~ 

Karıncalan ÖLDÜRÜNÜZ. 
Her hansı (hatar41t oldürücu bir mayi) 
ile kıUtfncaıarı öl4Urme:ıı:l :.l't80#.öt1e et
tınlzml ? Eter tecrübe ~ttlnız ise btt. 
tabi teslrslzllğlnl de gordUnüz. Karın· 
catar sizin bu tecrübenizle adeta alay 
ederek mutbağınızı lslllA Ye yemek· 
lerlnlzl bulattarmata devam ederler. 
Bunun OnDnQ almak t9ln münhaalre1' 
ve mu&lrren FLiT isteyiniz. F ı.IT. 

~ • 1 ürOr. ~= 
~·"9 k!er ..... mn 88rt teneke
lere dikkat edlntz. Fiallar 4enzil~tlı. 

İzmir ve civarı için umumi deposu : 
Kardiçalı Han numara 71-75 Telefon 2802 

, ~-bu~~ ll ~- .. ... _._. ___ 



Mayıs ısas Tenı Asır 

30 mayıs 

Bahrib a 
per embeden itibaren 

Park gazinosunda 

yenilikler ! ! ' • Büyük 
İzmirlilerin musikiye olan razbetlcrini bilen müeuesemiz lstaobulun 

(B ı ••) VE (Çı.flı•k park) gazino!arının senelerden beri alkış e vu . toplayan sazını çok büyük fedaklirhkla 

şehri- ilk defa 
mı%e 

olarak ıctirmeğe muvaffak olmuştur 

SAZ: Meşhur besteklr, Kemençe, Aleko, piyanist Yorgi, kemani Necati 

banco, Cevdet, dü11belek Hasan Tahıin, klarnet Şeref 

OKUYUCULAR : Sahibinin Sesi okuyucularından Mahmure Handan 

Küçilk Nezihe Suat, Siyansad~ Belma, İzmir 
yıldızı Şükra•, sahneler yıldızı Faide •.. 

Dikkat AldanmayınızJ. 
Keçiborlu kükürdü 50 kiloluk torba 320 kuruşa 
İtalyan kükürdü 50 kiloluk torba 345 kuruşa 

Memurlar kooperatifinde erakende satılıyor 

lzmi.r Defterdarlığından: 

Bafdanak c. 37 
Ali paıa 124 
Azizler 54 
Kemeralta 144 

" 288 
Baıdurak 57 
Kemeraltı 174 

" " 
lkiçeımelik 256 

" " 
Tilkilik 70 

Ôkonomi bakanlıgınca onaylanan 1935 yılı birinci allt aylık 
ücret tarifemiz Haziranın başından tatbik edilecektir. 

ILm r 

den: 

1572 

İkinci Karantina namı diğer Köprü mahallesinin Mısırlı caddesinde 
825 ada 4 parsel numarasında 325 metre murabbaı ana 130 lira. 
ikinci Karantina namı diğer köprü M. Mıs1rh C. 381, 383, 385 
kapı numaralı 1737 aôa 65 parsel numarasında 127,50 metre 
nıurabbaı arsa 51 lira. 
Birinci Karantina Dilaver ve yıldıztepe sokaldarından cephe alıp 
ve Dilaver sokai'ından 44, 46, 48 kapı numaralı 723 a da 1 par
•tl numara 499 metre murabbaı arsa 623 lira 75 kuruş. 
Karataş İhsamye sokağında 5 - 1 lcapı 9 numaratajlı 147,50 metre 
nturabbaı arsa 220 lira 50 kuruş. 
Üçüncü Karataı Giritli Burhaniye sokaiında 693 ada 13 parıel 
numa:alı 105 metre murabbaı arsa 26 lira 25 kuruş. · 
Seydiköyünde çay sokağında İbrahim ça•uıun işgalinde bulunan 
226,60 metre murabbaı hane arsası -45 Jira 32 kuruf 
Sevdiköyünde Atıf sokağında bili numaralı 122 metre murabbaı 
araa 36 lira 60 kurut 
Seydiköyünde Yetil mahaJlede bili numaralı 699,62 murabbaı 
arsa 175 lira. 
Tepecik Kiğıthaae caddesinde 190 Hki 200 taj numaralı 122,12 
~etrc . murabbaı arıa 73 lira 30 kuruı. 
1 epecık Kiğıtbane caddeıinde 202 Hki 214 taj numaralı araa-
~an ~üfrez 80,82 metre murabbaı araa 40 lira 41 kuruı. 
epecık Kltatlıaae C. 202 eski 214 taj numaralı arsadan müfrez 

336,75 metre •urahbAı araa 168 lira 40 kuruş. 
_ Yukarıda yazılı analana millkiyetleri pqin para ile ödenmek 
uıere 16/6/935 pazar rGnü .. at 11 de ihale edilmek iizere mti
ıayedeye koaulm\lftur. Taliplerin o saatte Milli emlik miidürlll
i'iae •iiracaatları. 1581 1752) 

59 14 

edilmiştir. 

Yekun 
li. Ku 
8 58 

96 51 
86 40 
50 40 
25 20 
22 68 
50 40 
11 12 

9 
40 
70 
95 
85 
72 
94 
74 
98 
9 

27 
26 

İştirak için 35 lira muvakkat 
teminat ile söylenen gün ve 
saate kadar komisyona gelinir. 

1532 (715) 
- 47, 75 lira bedeli mu

bammenli Kahramanlarda halı 
fabrika!\t önünde 95 adanan 
175 metre mu~abbaındaki 10 
sayılı arsasının sabşı belediye 
başkitipliğindeki şartnamesi 
veçhle 8·6-935 cumarteıi ıünü 
saat 16 da açık arttırma ile 
ihale edilecektir. İıtirak için 
4 lira muvakkat teminatla söyle
nen glln ve saata kadar ko
misyona gelinir. 

22-26-30 6 (714) 1487 

-1922.29 lira bedeli muham
menli 8 - 10 eb'adında 14902 
adet, 10 - 12 eb'admda 2437 

ı • det, 5 - 6 eb'adıada 12770 
11 lıL.t olmak iizere ceman 30109 
J,_ ıehirdeki binalarc takıl
._ iıere ••mara lnhut be-

Deri ve tenasül has
tahkları mLalahassısı 

Kemeraltı Şamh sokak No. 19 
Saat ondan on ikiye ve 

iki buçuktan altıya kadar 
bastalannı kabul eder. 

.... [m .. ~--i~------·· Göz Hekimi 

Mitat Orel 
Adres - Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat-
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

24-26 (229) 

Paris fakült~sinden diplomalı 
Di' tabipleri ve 
Operatörleri 

Muzatfer Eroğul 
Keınal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Teleton : 3921 
Pazar ve salı 9 dan 11 e 

kadar memleket hastanesinde 

Doktor 

Kemal Sakir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehanesini 2 nci Bey-
ler aokajmda 65 numaraya 
naldetmipir. TeJ. 3956 

Evi Kai antina tramvry cad· 
desi No. 596 Tel. 251.J:S 

Buca da 
Satılık ev 

Karsıya~aldar 
Vücudunuza en güzel, en 

zarif ve en ştk elbiseler giy
mek isterseniz bir defa Kar
şıyakada Kemal Paşa cadde
sınde 103 numarada ZAMAN 
terzihanesi sahibi 

(Şükrü Sarç)ına 
uiramanız lazımdır. 

1 - 7 

tediye baıkitipliğindeki ıart

namesi veçbile 11161935 Salı 

gilnü saat 16 da açık eksiltme 

ile alanacaktar. 

lıtiralt için 145 lira muvak

kat teminatla ıöyleoen gün ve 

saata kadar komiıyona gelinir. 

,_'30--4-9 1530 (737) 

Sahife• 

Birinci Sınıf --
--Lüks Otel 

Bütiiıı lznıir]iler burada bulu urlar 

==== Tepebaşı Beyoğlu== 
MUsteclrl: BUtUn lzmlrlllerln teveccUhUnU 

ÖMER LÜTFÜ'dür 

Adana: l\1illi Mensucat Fabrikası 
Limitet Şirketi l\'üdürlüğünden 

Fabrikamıı:da s~n sistem makinalar ile techiz ettij'imiı boya· 
hane kısmıada kasarlı kasarsıı: her nevi iplik ve bezler milk~ 
mel bir surette ve arz.u edilen :renkte boyaomakta oldup ıibi 
resmt ve hususi her daire ve müesseseye, bekci, polis, jandar
ma ve mektep talebelerine ve bütün halka yarayıılı elltiaelik 
kumaşlan hazırlamakta olan fabrikamız muhterem mllf· 
tcrilerimiz tarafından vaki olacak iplik ve bez ıipari,Jerini 
arzu edilen renkte boyamağı kabul ve taahhüt ederiz. 

Yeni fabrikamızın son sistem ve elektrikle iıliyen iplik maki

nalannda imal edilen her numaradaki ipliklerimiz A.rupa iplikleri 

ayarında olduğu iİbi Japon mallanna faik nefasette '-uluaan 

C C C ıapka markalı kaput bezlerimiz ile yurdamuıun her 
köıesinde tanınmıı anlan markalı kalın kaput bezlerimiı: reakli 

kumaılarımız Ye yeni çıkan ipliklerimi:ı haikmdaki .özlerimim 
doiruluiunu ispata kafi iolecei'ini muhterem halk Ye mlfteri
lerimize arz ve talep edilecek nümunelerin mem•uniyetle mOf
terilerimize yollanacaiını ilin ederiz. 

lzmir ve bavalisi mO.e11ili 
AHMET ETEM BULDANLJOl;LU 

T elgr. EHEM. T clef. 3991 
8-8 (503) h - 1 

Daima Genç, Güzel 

( 

Balsarnin Kremi 
Elli senelik bir ma7.iye malik ve dünyanın her tarafında tak

dir kazanmış güzellik kremidir. Cildinizin daima güzellik ve ta· 

zeliğini muhafaza eder. Balsamin kremi memleketimiı:in kibaı 
mahafilinde rağbet bulmuş ciddi bir mark;,ıdır. Çilleri ve buru. 
şukları izale ederek tene fevkalade bir cazibe bah~eder. Rub
nüvu kokusile ayrıca şöhret bzanmlfbr. Balsamin kremi kati
yen kurumaz. T crıinizin latif tazeliğini cildinizin cazip taravetini 
ancak Balsamin ile meydana çıkarabilirsiniz. B r defa Balsamin 
kullanan baıka k rem kullanamu. Tanınmış ıtnyat mağazalariyle 
büyük eczanelerde bulunur. 

iZ M iR 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez "*' Fahrıkuı: lzınırde Hıtlkapı•ıudıuhr 
Y•ll Pamulandan At, 7 aggar,, KiJpekbaf, lhlb'men, 

G~glk ve Le11lak Markalarını lııHı her nevı Kat.ıot h~"' 
ınıal eyı .. mekı e olup malları A nup•ııın ayni tıp meu-ı• 

oa t 111.- fa i k f i r 

Telefon Ro. 2211 ye 306'1 
Tel1rraf adreai: Barrak l•mir 

(il 1) Per. 
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Fratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 

CERES vapuru 10 mayıs 
ta gelip yük .. nü boşalttıktan 

sonra Burgas, V arna ve Kös

tcncc limanları için yük a.la
caktır. 

GANYMEDES vapuru 18 
mayısta gelip 23 mayısta An
' en, Amstcrdam ve Hambur~ 
limanları için yük alacaktır. 

CERES vapuru 1 haziranda 

gelip 6 haziranda Anvers, Rot

terdam, Amstcrdam ve Ham

burg limanları için yük ala
caktır. 

SVENSKA ORİENT LİNİEN 
"ORDLANDvapuru 2 haziranda. 

Rotterdam, Hamburg, Kopen

hage, Dantzig, Gdynia, Gote

burg, Oslo ve Iskandinavya 
limanları için yük alacakhr. 

NATIONAL STEAM NAVIGA 
TION Co. OF GRECCE 
lzmir - N cvyork arasında 

ayda bir muntazam sefer 

RINOS vapuru 14 maytsta 

( Doğru ) N evyork için yük 
alacaktır. 

T AMESIS vapuru 20 hazi

randa İzmırden (doğru)Nevyork 
için yük alacaktır. 

SERViCE MARİTİM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda 

bir muntaz am sefer. 

ALBA JUL YA vapuru 20 ha 
:ıiranda gelip 21 haziranda Malta 

Cenova Marsilya , Barselon ve 

Cczairc hareket edecektir. 

ıJandaki hareket tarihleri11de 
ki değişikliklerden acenta mes

uliyet kabul etmez. 
Fazla tafsilat için İkinci kor

donda Tahmil Tahliye şirketi 

binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acenteliğine 

müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2050 

l ,_ ''· 
. F. H. Tan Der 

Zet:ı. & Co. 
DEUTSCH ELEV ANTE LINIE 

AKKA vapuru 19 qıayısta 
bcldcniyor. Hamburg ve An
vcrstcn yük çıkaracaktır. 

ARMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

ARTA vapuru 27 mayısta 

bekleniyor. 30 mayısa kadar 

Anvers, Rotterdam, Hamburg 

ve Bremen için yük alacaktır. 

TROYBURG vapuru 21 l\fa
yısta bekleniyor. Hamburg ve 

Am crsten yük çıkaracaktır. 

TISZA vapuru 5 haziranda 

bekleniyor. Budapeşte, Bratis· 
Java ve Viyana için yük ala
caktır. 

DUNA vapuru 30 haziranda 
bekleniyor. Budapeştc, Bratis
lava ve Viyana için yük ala
caktır. 

JOBNSON W ARREN Lines L TD 
Liverpool 

QUER 'MORE vapuru 18 

mayısta bekleniyor. Liverpool 

dan yük çıkaracak \ ' C Burga~ 

V arna, Köstencc, Galaç ve 
Braila için yük alacaktır. 

THE EXPORT ST AEMRHIP 
CORPORA TION 

EXARCH vapuru 2 hazirana 

doğru bekleniyor. Nevyork için 

yük alacakbr. 
Vurut tarihleri ve vapurların 

isimleri iizerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 
Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
200i - 2008 

l)oktor 

A. Riza Unlen 
Kestelli caddesi No. 62 

Doktor Ali Riza l1nlen 
DOGU VE C RRAH 
KADC HASTALIKLARI 

r. UTEHASSISI 
Telefon : 2987 

a::.ra::ı:JY113BllE:Bımll•• 

~ 

Zonguld· 
A 

• a en Kömürü 
O, 1 O yıkanmış kömür beher tonu arabada teslim 

Lira: 13 
Perakende satış kilo!.u 1,5 kuruş 

Silindir ve her nevi fevkalade kömürü yalnız 
Kc~tanc pazarında Bardakçılar sokak No. 10 - 12 

F. Perpinvani 
Mağazasında bulacaksınız 

Telefon 3937 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

i\IDAR ÇIKRIGI 

En ufak yedek parçalairyle beraber aşağıdaki Türkiye 
UMUM ACENT ASINDA mevcuttur. 

Adres : 

G. D. GIRAS 
Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet sokağı No. 3 

Telefon No. 2413 P. K. No. 234 IZMIR 

Yenı Altlr 

Oliver Ve Şü. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BİRİNCİ 

KORDON TEL 2443 
DHE ELLERMAN LlNES L TD. 

POLO vapuru 30 mayısta 
Anvers ve Londradan gelip 
tahliyede bulunacak ve aynı 
z.anıanda Londraı ve HuH icin 
yük alacaktır. · 

OPORTO \'apuru S haziran
da Liverpool ve Syansea'dan 
beklenmektedir. 

THURSO v ... puru haziran 
ortasında HuU, Anvers ve 
Londradan gelip tahliyede bu
lunacak ve aynı zamanda Lon-
dra ve Hull için yük alacaktır. 

NO f: Vürut tarih eri ve 
vaputJann isimleri tizerine mesu' 
liyet kabul edilmez. 

• 
emı 

VAPURCULUK TÜRK 

ANONİM ŞİRKETİ 
lZMfR ACENTELİGİ 

SA AR A 
Vapuru Her PAZAR 

günleri saat tam 16 da 
hareket ederek PAZAR-

TESi günleri saat 1&da 
İstanbula varır. GALATA 
RIHTIMI A YANAŞIR. 

Ayni vapur her perşembe 
ıünlcri galata rlhtımından 

t&m !!laat 16 da hareket ede
rek CUMA 2ünü a;aat 16 
da İzmire varır. 

Fazla Tafsilat için ~ Bi
rinci Kordonda 92 numara.
da. İzmir acenteliğine müra
caat. T elcfon 3653 

iktidar 
J~ 

"L;kitsiz ihtiyarlık 
HORMOBIN 
H b bl ti • • Erkeklerde ormo in ta e erı. vakıtsız ih-

tiyarhgın önüne geçer. Sinirleri ku~vetlendirir. Bel gevşek
liğini tedavi eder. Tafsilat için lstanbul " Gala.ta posta 
kutusu 1255 müracaat ,, 

Her eczanede bulunur. Flata tso kuruştur. 
Yaşamak neşesini iade eder. 

(376) 

Sa lık gaz •• •• motoru 
Onaltı beygir kuvvetindedir. Pek az gaz sarfeder. Doyç 

fabrikasının en meşhur mo .. elidir. Temiz bakılmıştır. En 
ufak bir kusur ve arızası yoktur. İ letip görmek şartile 

satılıktır. 

Zinet mobilye fabrikasına müracaat ediniz. 
S.10 17-26 (636) 

eza ıbaşı 
Sü eyman Ferit 

Şifa 
Eczanesi 

lzmirin en temiz: en ucuz ve 
en taze ilaç ısatan tıbbi lüks 
müessesesidir. 

Fenni Gözlük 

Sıhh ; korsaiar 

Barometre 

Tuvalet ç'!şi~Jeri 

Lastik eşya 
Termoz.far 
Yerli, ecnebi mustahzarlar 
ender bulunan ilaç çeşitleri 

daima birinci mal ve her yer
den çok ucuzdur. 

Umum Hastalarıo : azarı Dikkatine 
En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğru· 

neticesi glüzum österilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsaları gayri tabii 
doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci
hazları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur
lukJarı doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

TuRKıYENıN YEGANE MUESSESESı VE ESERLERi 
tLE RAGBET ve ITıMAT KAZANAN SuN't AZA AMıL 
ve MuTEHASSISI 

Bey tarafından yapılır 
Kabul saatleri : 1 O ila 12,30 öğleden sonra 14 - 16 ya 

kadar. 
ADRES: lzmir Kaymakam Mihat bey caddesi No. 20 

22-20 (355) S.7 

l , 7, 

Anneler çoçuklarınız için ilk mamaya 
A. • 

LAK TIN 
He başlayınız. 

Çocuk hastalıkları mutehassısı Dr. Bay Aü 
Vahit tarafından sureti hususiyede hazırlanan 

L A kt • Çocukta hazımsızlık, a ill sancı, ishal ve ku~mal~r 
. . ~~rsa onları gıderır. 

KemıkJerı kuvvetJendırır. EHeri sıkıştırır. 
Aileyi inek sütü derdinden kurtarır. 

Umumi Depo: 

TFi KR01'J 
ECZA D EPO:i U , 

KırıkMc, baş a.ıırısı 

ve bilhassa 
SITMAYI 

karşalıımak için 

Lutfi kinin 
Komprimelcrini 

alı•ız. 

MARKA 
ve 

AMBALAJA 
Dikkat 

ŞEN OLMAK 
GENÇ KALMAK 

Kuvvetli .bulunnıak 

Kina Lutfi 
içmekle kaıbildir 

Ya içenlerden sorunuz yeya sizde bir fişe alınız 
Her eczanede vardır 

llleltlar••tı•••••aıaaaıaıaaıs•&alateııt,lat•ıtel~&lall&•lllllRlaa&•I• 

T z E ı ·z UC Z ~ 
-II-'AÇ -

• . . . . .. . . 
• . . . 
• 

HER TÜRLÜ TUVALET ÇEŞİTLER! 

Bam. i !lüz et 

Sıhhat Eczanesi 
Başdurak Büyük Salepçıoğlu hanı karşısmda 

············~·········•••k••·········································· 

Eczacı Kemal Aktaş 

Kolonya ve esanslar1 
Koku, :ı:.evk, merak, uğraşma işidir 

Eczacı Kemal Aktaş diyorki : Çocuklu
gumda, ıençliğimde kokuya merakım bü
yüktü { 30 ) senelik eczacılık hayatımda 
hep koku ile uira ştım. 

İşte eserlerim : İddia ediyorum benim 
kokularımdan daha üstün bir koku bulup 
göstermek imkanını vermiyorum. 

İZMİRLİLER 
Şabidimsi.niz değilmi 1 

Gönül, Baharçiçeği, Altmruya, Yasemin, 
Fulya, Leylak, Akşamgüneşi, Sonhahra, 
Menekşe, Aınber. 

25 - 35 - 50 - 75 _ · 100 
200 kuruşluk şişeler. 

Dikkat edeceginiz. iki nokta 
vardır. 

Birisi Eczacı Kemal Aktaş 
mark as,. 

İkincisi 

Hilal eczanesi 
Takliti yoktur, çünkü yapı

lamamakdadır. 

İsimlerini benzetenler asıl
larının kıymetini göstermeye 

yarıyorlar o kadar ... 

• 


